
M
A
G
IS
T
E
R
U
PPSA

T
S

Magisterprogrammet revisor och bank, 60 hp

INTERN KONTROLL

- en studie av kommuners interna kontroll
avseende ekonomisk brottslighet

Linn Hansson och Johanna Olsson

Företagsekonomi 15 hp

Halmstad 2016-06-15



Författarnas tack 

 

I arbetet med denna studie har ett flertal personer varit delaktiga och vi vill säga tack till dessa 

personer. Vi vill tacka de kommuner och respondenter som har tagit sig tid och ställt upp och 

besvarat vår enkätundersökning. Utan er medverkan hade denna studie inte kunnat 

genomföras. 

 

Vi är tacksamma för den återkoppling som vi har fått under seminarierna av vår examinator 

Per-Ola Ulvenblad och opponentgrupperna.  

 

Slutligen vill vi rikta ett speciellt tack till vår handledare Jonas Gabrielsson för alla tid, 

värdefulla råd och dyrbar kunskap du delat med dig till oss under studiens gång. 

 

 

Halmstad, maj 2016 

 

 

 

 

Linn Hansson   Johanna Olsson 

 

 

 

  



Sammanfattning 

Titel:  Intern kontroll - en studie av kommuners interna kontroll avseende 

ekonomisk brottslighet 

Engelsk titel:  Internal control - a study of the municipality's internal control 

regarding economic crime 

Kurs:   Magisteruppsats 15 hp, Högskolan i Halmstad, 

Magisterprogrammet Revisor och Bank VT16 

Författare:  Linn Hansson & Johanna Olsson  

Handledare:  Jonas Gabrielsson  

Examinator:  Per-Ola Ulvenblad 

Bakgrunden till vår studie är att vi uppmärksammade i medier flera fall av intern ekonomisk 

brottslighet i kommuner, detta gjorde att vi började fundera på kommuners interna 

kontrollsystem, kontrollaktiviteter och om man i dessa kan finna samband med intern 

ekonomisk brottslighet. Studien forskningsfråga är: Hur arbetar kommuner med intern 

kontroll för att förhindra ekonomisk brottslighet? För att svara på frågan började vi med att 

undersöka olika faktorer med hjälp av bland annat bedrägeritriangeln och COSO-modellen. 

Utvald teori har hjälpt oss att få förståelse av studiens ramverk, kommuner, intern kontroll, 

ekonomisk brottslighet, redovisning samt principal-agentteorin.                                      

Syftet med vår studie är att beskriva och utveckla kunskap om de kontrollaktiviteter 

kommuner använder sig av och hur kommunerna utformar den intern kontroll för att förhindra 

ekonomisk brottslighet. Vi ska försöka finna en underliggande systematik i hur arbetet med 

kontrollaktiviteter och utformningen av intern kontroll sker och hur detta skiljer sig mellan 

kommunerna. 

Studien är uppbyggt i två undersökningar. En dokumentundersökning av kommunfakta från i 

första hand Statistiska centralbyrån och en enkät utskickad till kommunernas ekonomichefer. 

Enkätundersökningen har använts för att testa och generalisera det som framkommit tidigare i 

studien. Dessa undersökningar, tillsammans med tidigare forskning, har sedan legat till grund 

för studiens analys och diskussion. 

Genom faktoranalys har vi kommit fram till att kontrollaktiviteter består av tre 

bakomliggande faktorer; tydlighet, kontroll samt policies. Utformningen av den interna 

kontrollen i kommuner utgörs av faktorerna; aktiviteter, rapportsystem och ansvar. Resultatet 

visar på att de faktorer vi fått fram genom faktoranalysen tillsammans utgör en bra grund för 

vilka kontrollaktiviteter och hur utformningen bör vara i kommuner för att få ett bra internt 

kontrollsystem. Korrelationsanalysen visar ett starkt samband mellan tydlighet och de övriga 

faktorerna, den visar även att rapportsystem påverkar ekonomisk brottslighet. 

 

Nyckelord:  Intern kontroll, ekonomisk brottslighet, kommuner, COSO och 

whistleblowsystem.  



Abstract 

The background to our study is that we noticed in the media several cases of internal financial 

crime in communities, this meant that we started thinking about the municipalities' internal 

controls, control activities and if one of them can find associated with internal financial crime. 

The study research question is: How municipalities work with internal controls to prevent 

financial crime? To answer the question we began to examine various human factors with the 

help of another Fraud Triangle and the COSO model. Selected theory has helped us gain an 

understanding of the study's framework, municipalities, internal control, financial crime, 

accounting, agency and principal theory. 

The aim of our study is to describe and develop knowledge of the control activities 

municipalities use and how municipalities designing the internal control to prevent economic 

crime. We will try to find an underlying systematic progress with control activities and the 

design of internal controls is made and how this differs between municipalities. 

The study is based on two surveys. Document examination of the municipality of facts 

primarily from Statistiska Centralbyrån and the questionnaire was sent out to local CFOs. The 

survey has been used to test and generalize that emerged earlier in the study. These studies, 

along with past research, have been the basis for the study analysis. 

Through factor analysis, we have concluded that control activities consist of three underlying 

factors; clarity, control, and policies. The design of the internal control in municipalities 

constitute factors; activities, reporting systems and responsibility. The results show that the 

factors we have developed through factor analysis together constitute a good basis for the 

control activities and how the design should be in the municipalities to get a good internal 

control system. Correlation analysis shows a strong correlation between clarity and other 

factors, the report also shows that systems affect economic crime. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Anställda inom den offentliga sektorn grips dagligen för stöld, förskingring och bedrägeri 

(Johnson, Hartong & Kidd, 2014). Så länge det finns svagheter att utnyttja för egen vinning, 

kommer dessa att tas tillvara av organisationer och privatpersoner (Gottschalk, 2010; 

Rodgers, Söderbom & Guiral, 2015). Det ligger i skattebetalarnas intresse att få kännedom 

om den interna kontrollen fungerar i deras kommun, som till största del drivs av skattemedel. 

Harris (2010) menar att eftersom många människor tycker bedrägeri är både fascinerande och 

frustrerande, är ekonomisk brottslighet ett populärt ämne. Det finns ingen brist på risktagare 

och bedragare som letar efter sätt att dra nytta av individer och organisationer. Fåliga interna 

kontroller leder till förlorade statliga medel samt att allmänhetens förtroende minskar (Harris, 

2010). Förbättringar genomförs regelbundet för att förhindra bedrägerier och styrande organ 

så som Security and Exchange Commission1 (SEC) och American Institute of Certified Public 

Accountants2 (AICPA) har vidtagit åtgärder för att hindra och upptäcka bedrägerier (Moffert 

& Grant, 2011). 

Allt eftersom organisationer utvecklas och blir mer komplexa ökar möjligheten till bedrägeri, 

och behovet av accepterade riktlinjer för intern kontroll blir uppenbar (Moffert & Grant, 

2011). Bedrägeribrottsligheten i Sverige har generellt ökat med omkring 35 procent de senaste 

5 åren (Polisen, 2015) och 2014 anmäldes cirka 156 000 bedrägeribrott (BRÅ, 2016). Det 

ställs höga krav på kommunerna att de ska utnyttja sina resurser så effektivt som möjligt och 

kommunerna har ett ansvar gentemot sina invånare när det gäller redovisning för hur 

skatteintäkter används och vilken kontroll de har på sin verksamhet (Haglund, Sturesson & 

Svensson, 2005). Kommunerna finansierar sin verksamhet till 70 procent av skatt som 

invånarna betalar vilket ger kommunerna olika förutsättningar för att lyckas med sin 

målsättning beroende på antalet invånare, geografiskt läge och befolkningsstruktur (Cassel, 

2000; Hansson & Martinsson, 1998; SKL, 2015b). 

Under 2000-talet har skandalerna avlöst varandra och flera fall har uppmärksammats där 

vårdslös hantering av offentliga medel förekommit (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). 

En anställd på Eskilstuna Energi och Miljö dömdes 2008 till ett och ett halvt års fängelse för 

att ha förskingrat drygt två och en halv miljon (Sveriges Radio, 2008). Den anställde var 

ansvarig för ekonomiska transaktioner och förde över pengar från det kommunala bolaget via 

en bostadsrättsförening till egna privata konton. Brottet upptäcktes vid en fördjupad intern 

kontroll, totalt hann den anställde förskingra 2,6 miljoner kronor. 2015 dömdes en före detta 

chef, i Bollebygds kommun för förskingring av miljonbelopp, för grov trolöshet mot 

huvudman (Engström, 2015b). Den dömde chefen led av spelberoende vilket tros vara den 

                                                 

1 Security and Exchange Commission (SEC) uppdrag är att skydda investerare, upprätthålla rättvist, välordnat 

och effektiva marknader samt underlätta kapitalbildningen. SEC strävar efter att främja en marknadsmiljö som är 

värd allmänhetens förtroende.  (sec.gov) 
2 The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), grundades 1887, är en nationell 

branschorganisation för auktoriserade revisorer i USA, med mer än 400 000 medlemmar i 145 länder i 

näringslivet, offentlig praktik, regering, utbildning, studentförbund och internationella medarbetare. (aicpa.org) 
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bakomliggande orsaken till förskingring, brottet upptäcktes internt tack vare att det numera 

finns en kultur i kommunen som gör att anställda vågar slå larm vid misstanke om brott 

(Engström, 2014). Samtidigt som polisutredningen inleddes beställde Bollebygds kommun av 

KPMG en omfattande granskning av samtliga betalningsrutiner, normalt granskas kommunen 

av PwC. De vanligaste brotten i organisationer är att en anställd begår brott mot sin 

arbetsgivare för egen vinning (KPMG, 2011). 

1.2 Problemdiskussion 

Ekonomisk brottslighet kan definieras som brott vilka begås i en näringsverksamhet för egen 

vinnings skull. Bokföringsbrott, skattebrott, förskingring, insiderbrott, trolöshet mot 

huvudman samt mutbrott är exempel på olika ekonomiska brott (Korsell, 2002). Bedrägeri 

upptäcks på olika sätt, Moffert och Grant (2011) skriver i en rapport från Association of 

Certified Fraud Examiners3 (ACFE) från 2008 att 23,3 procent av bedrägerierna upptäcks 

genom interna kontroller och de menar att ineffektiva eller svaga interna kontroller gör att 

organisationer utsatts för bedrägeri. Det bästa sättet att minimera möjligheten till bedrägerier 

är att införa ett bra system för den interna kontrollen (Buckhoff, 2002; Rae & Subramaniam, 

2008). 

Redovisning har under lång tid använts som ett verktyg för kontroll. Syftet med redovisning 

var länge en form av minnesanteckning för köpmän och olika typer av organisationer för att 

bevaka deras intäkter och kostnader, köpmännen kunde kontrollera att de fick betalt av sina 

kunder genom minnesanteckningarna (Artsberg, 2005). Med tiden har redovisning fått mer 

fokus på kontroll över organisationens resultat, men redovisningen ska även förse 

organisationens intressenter med information. Transparens och offentlighet av finansiella 

rapporter bidrar till trovärdighet och tillväxt, därför är det väsentligt att dessa ger en rättvis 

bild av organisationens ekonomiska ställning (Pallisserry, 2012). 

Det finns 290 kommuner i Sverige och dessa ansvarar för en stor del av samhällsservicen, 

bland annat förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är enligt lag skyldiga 

att ha vissa verksamheter, medan andra verksamheter är frivilliga och beslutas av 

lokalpolitikerna (SKL, 2015a). Kommunfullmäktige är kommunens högsta organ, de 

representerar folket i kommunen och tar beslut i de viktigaste frågorna. Kommunfullmäktige 

utser kommunstyrelsen som i sin tur leder och samordnar arbetet i kommunen samt ansvarar 

för kommunens ekonomi. Kommunallagen (1991:900) är den lag som styr kommunerna 

(SKL, 2015b). Kommunerna har själva ansvar för den interna kontrollen men det finns 

statliga tillsynsmyndigheter som granskar och stödjer kommunernas arbete. Alla kommuner 

har egen revision och externa revisorer granskar kommunernas verksamhet varje år i både 

effektivitet och ekonomi (SKL, 2015b). Att organisationen följer omgivningens kravbild på 

verksamheten är ett grundläggande steg i verksamhetens framgångar (Meyer & Rowan, 

1977). Därför är det viktigt att organisationer, speciellt offentliga organisationer, visar 

professionalitet inom verksamheten och utarbetar tydliga reglementen och rutiner för hur 

                                                 

3 Association of Certified Fraud Examiners, grundades 1988, är en professionell organisation. Verksamhet 

omfattar produktion av bedrägeriinformation, verktyg och utbildning. (acfe.com) 
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ärenden ska handläggas inom verksamheten (Cassel, 2000). Offentliga organisationer värnar 

om medborgarnas intressen och inte endast om sina egna intressen. Det är viktigt att skilja på 

offentlig och privat sektor, främst på grund av att en privat organisation har ett ansvar 

gentemot en styrelse, som i sin tur kan ha sin utgångspunkt i aktieägare, en offentlig 

organisation har istället ett ansvar gentemot en demokratiskt folkvald ledning (Christensen et 

al, 2005). Kritik är något som ofta förekommer i en offentlig organisation då det många 

gånger inte är möjligt att ta hänsyn till allas intressen. 

Intresset för intern kontroll samt hur faktorerna i intern kontroll påverkar lönsamhet och 

effektivitet i en organisation har ökat markant de senaste åren (Agbejule & Jokipii, 2009). Det 

är viktigt att förstå vad som menas med intern kontroll och hur faktorerna hänger ihop när 

organisationer överväger att implementera detta. Faktorerna som tillsammans bildar internt 

kontrollsystemet inryms i verksamhetsledningen som säkras och stöds genom system (O’ 

Leary, Iselin & Sharma, 2006). Effektiv intern kontroll kan hjälpa organisationen med 

finansiell rapportering och drift (Moffert & Grant, 2011). “Syftet med intern kontroll är att 

främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att hantera risker, att utnyttja 

möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten och att utvärdera 

verksamhetens resultat” (Kommunerna, 2015). Den interna kontrollen är dock inte en garanti 

för att organisationer kommer att fungera, men Moffert och Grant (2011) menar att ett starkt 

system för intern kontroll är en viktig faktor för att upptäcka bedrägerier, där ledningens 

interaktion kan förstärka detta system. Förvaltningsomställning och samverkan med övriga 

medarbetare har visat sig vara den största risken. Ett ramverk som idag används av många 

organisationer är COSO-modellen framtagen av Commitee of the Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission4 (COSO). Modellen består av fem beståndsdelar som ska hjälpa 

organisationer att få en bra intern kontroll; kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, 

information och kommunikation samt tillsyn och övervakning (Moffert & Grant, 2011). 

Ekengren och Joona (2012) menar att de svenska storbankerna byggt ut och kompletterat 

modeller för att minska ekonomisk brottslighet genom interna kontroller och att 

bakomliggande orsaker till intern ekonomisk brottslighet är mindre kända på en lägre 

organisatorisk nivå inom bankerna. Ekengren och Joona (2012) kom fram till två 

förbättringsområden; medarbetare skall i större utsträckning informeras om syftet med de 

interna kontrollerna och att det finns potential att utveckla kontrollaktiviteter inom bankerna. 

Carlsson och Häggberg (2009) visar i sin studie av större svenska företags interna kontroll att 

det inte finns någon generell definition av god intern kontroll och att intern kontroll är ett 

komplext och motsägelsefullt område. Carlsson och Häggberg (2009) fann att större svenska 

företag endast når upp till tre av fem av COSOs punkter; riskbedömning, kontrollaktiviteter 

samt information och kommunikation. Likväl har större svenska företag generellt en god 

intern kontroll beträffande kontrollmiljön, svenska företagskulturen, låga incitamenten till 

förskingring samt de kulturella förutsättningar som råder i Sverige (Carlsson & Häggberg, 

                                                 

4 Commitee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission är ett gemensamt initiativ av fem 

organisationer inom den privata sektorn, med säte i USA, dedikerade till att erbjuda tankeledarskap till 

verkställande ledning och styrande enheter i kritiska aspekter av organisatorisk styrning, affärsetik, intern 

kontroll, bedrägeri och finansiell rapportering. (coso.org) 
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2009).  Three Lines of Defence[5] (TLD) är en annan välanvänd modell som innehåller tre 

försvarslinjer, modellen visar sambandet mellan riskhantering, intern kontroll samt 

internrevision och används idag i olika verksamheter (Bessis, 2010). 

Johnson et al. (2014) har granskat ett urval av yrkesbedrägerier i offentliga sektorn, dessa har 

ett tydligt mönster av brister i den interna kontrollen. Kommunala och statliga verksamheter 

verkar vara utsatta för bedrägerier av anställda på grund av deras miljöer och på det sättet 

offentliga verksamheter utför sitt arbete (Johnson et al., 2014). Johnson et al. (2014) påvisade 

ett antal aspekter som tycks göra offentlig verksamhet mer mottaglig för bedrägerier. 

Aspekterna som framhölls är att det finns svårighet att upprätthålla ett starkt system för intern 

kontroll med en liten personal, förvaltare av de offentliga organisationerna anser den interna 

kontrollen onödig så länge kommunen följer de lagar och krav som finns samt små kommuner 

saknar i allmänhet revisionskommittéer eller oberoende granskande organ vilket gör att de 

ofta granskar sig själva och kulturella egenskaper har stor potential att överta den interna 

kontrollen vilket gör att en enda anställd får fullständig tillit och ansvaret och kontroller delas 

inte. Vi har inte funnit liknande studier på offentlig verksamhet i Sverige på interna 

kontroller, de studier som är gjorda inom ämnet i Sverige är på organisationer i privata 

sektorn och svenska storbanker. Kunskapsluckan vi funnit och vill behandla är hur 

användning av kontrollaktiviteter och utformningen av intern kontroll ser ut och skiljer sig åt i 

kommunerna. Vi vill förklara vilka faktorer i den interna kontrollen som hjälper till förhindra 

ekonomisk brottslighet, samt hur kommunernas sätt att arbeta förhåller sig till de befintliga 

teoretiska modellerna.  

1.3 Forskningsfråga 

Problematiseringen ovan påvisar en kunskapslucka vilket resulterar i frågeställningen: 

Hur arbetar kommuner med intern kontroll för att förhindra ekonomisk brottslighet? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att beskriva och utveckla kunskap om de kontrollaktiviteter 

kommuner använder sig av och hur kommunerna utformar den intern kontroll för att förhindra 

ekonomisk brottslighet. Vi kommer att analysera underliggande systematik i hur arbetet med 

kontrollaktiviteter och utformningen av intern kontroll sker och hur detta skiljer sig mellan 

kommunerna. 

1.5 Fortsatt disposition 

Studien är upplagd som följer. Närmst presenteras den teoretiska referensramen med fokus på 

kommuner, intern kontroll, ekonomisk brottslighet, redovisning och redovisningsteori. Efter 

det kommer studiens vetenskapliga angreppssätt samt undersökningsunderlaget att 

presenteras. Kapitel fyra redogör för den empiriska studien som sedan analyseras, följt av en 

diskussion och till sist lägger vi fram studiens slutsats. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Kommuner 

I Sverige är det kommunerna som garanterar mycket av samhällsservicen som skola, 

socialtjänst och äldreomsorg. Den nuvarande kommun- och regionindelningen i Sverige 

trädde i kraft 2011 och nästa revision sker 2016 (SKL, 2015a). Kommunerna styrs av 

politiker, kommunfullmäktige, som väljs vart fjärde år. Det innebär att medborgarna indirekt 

kan påverka och styra i sin hemkommun. För att få rösta i kommunalvalet krävs att du har 

fyllt 18 år och passar i någon av följande kategori; svensk medborgare som är folkbokförd i 

kommunen, tidigare varit medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island, 

varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar eller är medborgare utanför EU och varit 

folkbokförd i Sverige i minst tre år. 

Den högsta bestämmande instansen i kommunen är kommunfullmäktige som fattar beslut i 

kommunens viktigaste frågor så som kommunens verksamhet och ekonomi (SKL, 2015a). 

Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsen som leder och koordinerar arbetet inom 

kommunens verksamhetsområden samt ansvarar för att kommunens ekonomi sköts enligt 

kommunfullmäktiges beslut. De enskilda kommunerna har en egen revision och ansvarar för 

interna kontroller, men det finns en statliga tillsynsmyndighet som kontrollerar och bistår 

kommuner och landsting. Varje år granskas kommunernas verksamhet av revisorer (SKL, 

2015a). 

Cirka 70 procent av kommunernas inkomst kommer från kommunalskatten, storleken på 

skatten bestäms av respektive kommun (SKL, 2015a). Kommunalskatten för 2016 varierar 

från 29,19 procent i Vellinge till 35,11 procent i Munkedal (SCB, 2015). Vad kommunerna 

får ta ut skatt på bestäms av staten men det är kommunerna själva som avgör hur skatten ska 

användas (SKL, 2015a). Staten ger ut bidrag till kommunerna som kan vara riktade eller 

generella. En del av kommunens tjänster så som barn- och äldreomsorg tar kommunerna 

betalt för. 

2.1.1 Offentlighetsprincipen 

En väsentlig del av den svenska rättsordningen är offentlighetsprincipen som innebär att 

enskilda privatpersoner, företrädare för publika personer och media har rätt till insyn samt 

tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet (Regeringskansliet, 2014). 

Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1700-talet och regleras i grundlagen 

Tryckfrihetsförordningen (TF). Om allmänna handlingar finner vi information i 2 kap 1§ TF: 

"Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk 

medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar".  En handling anses vara allmän om den 

finns i förvar hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 

Handlingen kan vara i form av text, bild eller information lagrad på en dator eller på ett USB-

minne. Generellt är alla allmänna handlingar offentliga men kan reduceras genom sekretess 

som innebär att det inte är tillåtet att muntligen eller på annat sätt avslöja uppgifter. En allmän 

handling kan till omfattas av sekretess helt eller delvis, det vill säga att endast stycken av 

handlingen innefattas av sekretess och resten av handlingen är offentlig (Regeringskansliet, 

2014). 
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2.2 Intern kontroll 

Intern kontroll kan hjälpa en organisation att nå verksamhets- och lönsamhetsmål samt 

minska risken för förlust av organisationens tillgångar. Dessutom kan intern kontroll hjälpa 

organisationer att följa lagar och förordningar samt att skydda sitt varumärke (COSO, 2013). 

Bra interna kontrollmetoder hindrar att oriktigheter uppkommer i de dagliga rutinerna som 

medför fel i redovisning, finansiella rapporter, beslutsunderlag som kan leda till felaktiga 

beslut och ekonomiska oegentligheter (FAR, 1993). Intern kontroll är till för att upptäcka 

både medvetna och omedvetna oriktigheter. Omedvetna oriktigheter är många gånger lättare 

att upptäcka vid en väl genomförd intern kontroll, medan de medvetna ofta är väl dolda och 

därför kräver välutvecklade kontroller och noga övertänkt samt planerad ansvarsfördelning 

(FAR, 1993). För att hitta väsentliga felaktigheter så kontrollerar revisorn hur väl 

organisationernas interna kontroller fungerar (Moffert & Grant, 2011). Om väsentliga brister 

konstateras ska dessa redovisas i årsredovisningen, revisorn är även skyldig att göra ett 

uttalande om effektiviteten i de interna kontrollerna (Moffert & Grant, 2011). Enligt Porter, 

Simon och Hatherly (2008) karaktäriseras ett bra internt kontrollsystem av följande faktorer: 

- Tydligt definierade områden avseende befogenhet och ansvar 

- Kompetent och pålitlig personal som har integritet 

- Ordentliga procedurer gällande attester 

- Adekvat bokföring 

- Separation av oförenliga arbetsuppgifter 

- Oberoende kontroller av prestation 

- Säker förvaring av tillgångar och bokföring 

Kontroller kan skadas på grund av dåligt mänskligt omdöme, slarv eller enkla inmatningsfel 

(Porter et al., 2008). Fördelarna att genomföra kontroller måste uppväga kostnaderna. 

Överdriven kontroll är kostsamt och kontraproduktivt, men svag kontroll utgör en hög risk. 

En organisation måste alltså försöka hitta rätt balans för att uppfylla sina behov (Moffert & 

Grant, 2011). Intern kontroll kan delas upp i två delar; bokföringskontroller som är åtgärder 

som relaterar direkt till att skydda organisationens tillgångar eller tillförlitligheten på 

bokföringsuppgifter och administrativa kontroller som är åtgärder som är till för att öka den 

operativa effektiviteten (Rodgers et al., 2014). 

2.2.1 Definition - intern kontroll 

Intern kontroll skiljer sig från revision, revision är en extern granskning medan intern kontroll 

är en intern process. Vi har hittat tre definitioner av intern kontroll. 

1. International Standards on Auditing (ISA) 315, punkt 4a: 

 

Intern kontroll – den process som utformas, införs och upprätthålls av dem som har ansvar för 

företagets styrning (styrelsen), företagsledningen och annan personal för att ge rimlig säkerhet att 

företagets mål nås i fråga om finansiell rapportering, effektivitet i verksamheten och att tillämpliga 

lagar och andra författningar följs. Begreppet ”kontroller” avser allt som rör en eller flera 

komponenter i intern kontroll. 
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2. Commitee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 

2013): 

  
Intern kontroll är en process som påverkas av ett företags styrelse, ledning och annan personal, 

som syftar till att ge en rimlig försäkran om uppnåendet av målen för verksamheten, rapportering 

och efterlevnad. 

 

3. 6 kap 7§ Kommunallagen (1991:900): 

 

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 (...). 

COSO har en bredare och inte så detaljerad definition av intern kontroll som kan sägas vara 

allmänt accepterad bland företag och organisationer. ISA5, COSO och Kommunallagen 

framhåller vikten av att verksamhetens mål ska följas. ISAs definition innehåller i tillägg att 

processen ska ge rimlig säkerhet och att väsentliga lagar ska efterföljas. 

2.2.2  Internrevision 

Internrevision är en viktig del både i privata och offentliga organisationer då den skapar 

trygghet för ägare och företagsledare samt har ett brett perspektiv på organisationen 

(Internrevisionerna, 2015). Internrevisionen är en värdefull resurs för styrelse och ledning i 

fullföljandet av övergripande mål och syften, samt när det gäller att stärka den interna 

kontrollen och den organisatoriska styrningen. Enligt The Institute for Internal Auditors6 (IIA) 

och International Professional Practice Framework7 (IPPF) är internrevisionen en oberoende 

och objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet som syftar till att skapa värde och förbättra 

organisationens verksamhet.  Internrevisionen arbetar med att systematiskt och strukturerat 

utvärdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, intern kontroll och ledningsprocesser i 

organisationerna (Internrevisionerna, 2015). Internrevision är organisationens egen revision 

av interna kontrollsystem, det vill säga den revision organisationen gör av sina rutiner, medan 

organisationens interna kontroll är ett redskap för garantera att bokföringen görs på ett 

betryggande sätt genom registrering och dokumentering (Carrington, 2014). 

  

                                                 

5 International Standards on Auditing (ISA) är professionella standarder för utförandet av finansiell revision av 

finansiell information. 
6 IIA är en förkortning för The Institute of Internal Auditors, en icke-vinstdrivande organisation stationerad i 

USA. IIA:s syfte är att verka för att ta fram nya regler och riktlinjer för internrevisorer att följa. (theiia.org) 
7 International Professional Practice Framework ett pålitlig, globalt, vägledande organ som ger interna 

professionella revisorer över hela världen vägledning som anordnas i IPPF som obligatoriska riktlinjer och 

rekommenderade riktlinjer. (theiia.org) 
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2.2.3 COSO Internal Control - Integrated Framework 

COSO försöker genom sin rapport Internal Control – Integrated Framework 1992 ge en 

gemensam definition av intern kontroll samt ge vägledning för att genomföra och upprätthålla 

den interna kontrollen (Moffert & Grant, 2011). Rapporten uppdaterades 2013 till COSO 

Internal Control – Integrated Framework 2013 (COSO, 2013). I COSO (2013) understryks att 

alla medlemmar av en organisation har varierande ansvar i någon form för den interna 

kontrollen men Vd:n är den som i slutändan bär ansvaret för den interna kontrollen. 

 

Figur 1. Internkontroll – integrerat ramverk, egen illustration. 

Enligt COSO (2013) består ramverket av fem överlappande beståndsdelar (se figur 1) som 

förklaras nedan. 

1. Riskanalys innefattar en process för att identifiera och värdera risker knutna till 

uppnående av organisationens mål. Riskanalysen utgör grunden för hur risken ska 

hanteras. 

2. Kontrollmiljö är den uppsättning av standarder, processer och strukturer som är 

grunden för genomförandet av intern styrning och kontroller. 

3. Kontrollaktiviteter är handlingar etablerade genom exempelvis policies och rutiner 

som ser till att ledningens direktiv genomförs för att reducera riskerna. Dessa 

kontrollaktiviteter utförs på alla nivåer i organisationen. 

4. Information och kommunikation. Information är nödvändig för att organisationen ska 

kunna genomföra sina uppgifter för den interna kontrollen. Ledningen erhåller eller 

skapar kvalitetssäkrad information för att se till så att alla faktorerna fungerar. 

Kommunikation är sättet genom vilket information sprids genom organisationen och 

flödar uppåt, neråt och tvärs igenom organisationen. 

5. Tillsyn och övervakning. Löpande utvärderingar används för att se till så att var och en 

av faktorerna i den interna styrningen finns och fungerar. Eventuella brister måste 

rapporteras för att åtgärder ska kunna vidtas. 

Detta ramverk är guiden till vad många organisationer använder sig av idag för att skapa ett 

internt kontrollsystem som är unikt för deras behov, men alla organisationer har alltså inte 

likadana system (Moffert & Grant, 2011). 
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2.2.4 Three Lines of Defence 

TLD är framtaget av Federation of European Risk Management Associations[8] (FERMA) 

och European Confederation of Institutes of Internal Auditing[9] (ECIIA) och är idag en 

accepterad modell för riskhantering som omfattar tre försvarslinjer (Bessis, 2010). Syftet med 

TLD är en hänvisning om hur interaktionen mellan intern kontroll, riskhantering och 

internrevision kan fungera, modellen togs fram 2010. Riskhantering, intern kontroll och intern 

revision måste ges befogenhet av styrelse eller verkställande direktören på ett sådant sätt att 

de kan fungera som oberoende organ i enlighet med de tre försvarslinjer (FERMA & ECIIA, 

2010). Att främja riskmedvetenhet och skapa öppenhet genom att till exempel skapa 

horisontell matrisorganisation kan främja arbetet med att få information om väsentliga risker 

som kan leda till snabba kontrollaktiviteter. Öppenhet i organisationen och lätthet att anmäla 

felaktigheter för alla medarbetare, ger tidig varning i händelse av större risker. Ledningen 

måste fråga sig: Var finns den största risken, de mest oroande processerna och de viktigaste 

punkterna i intern revisionsrapporten (FERMA & ECIIA, 2010). 

Försvarslinjerna består först av de olika affärsområdena i organisationen, därefter av en 

självständig operationell riskhanteringsfunktion och avslutas med en oberoende 

internrevision. FERMA och ECIIA (2010) menar att de tre försvarslinjerna tillsammans 

säkerställer riskhanteringen i hela organisationen och alla medarbetare i organisation har 

ansvar för den interna kontrollen (Wikland, 2006; COSO, 2013). Till följd av det kan VD och 

styrelse, som har det övergripande ansvaret, utöva tillsyn och övervakning av riskhanteringen 

på det effektivaste sättet. COSO (2013) tillägger att styrelsen har uppdraget att ge råd och ge 

riktlinjer samt genomföra granskning av den interna kontrollen. 

 
Figur 2. Three Lines of Defence, egen illustration. 

TLD-modellen visas i figur 2 ovan. I den första försvarslinjen har enligt FERMA och ECIIA 

(2010) Vd:n ansvar för det dagliga arbetet genom att bevara effektiv intern kontroll samt att 

bedöma, kontrollera och minska risker. Likväl tar denna försvarslinje inte bort det operativa 

ansvaret för riskbedömning från områdeschefen. Andra försvarslinjen domineras av 

organisationens övergripande riskhantering och att anpassa riskhanteringen till 

organisationens mål och affärsplan. Centralt i andra försvarslinjen är att vara behjälplig vid 

införande av nya riktlinjer som den första försvarslinjen implementerar. Det är brukligt att 

organisationen har en compliancefunktion i andra linjen som garanterar att lagar och regler 

iakttas. Compliancefunktioner strävar efter att interna riktlinjer följs och att risker hörsammas, 

som exempelvis intern ekonomisk brottslighet. Compliancefunktion är vanligt förekommande 

i finansiella institut så som banker (Bessis, 2010). Den tredje försvarslinjen är 

internrevisionen som rapporterar till organisationens styrelse och högsta ledningen om hur 
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effektivt de anser första och andra försvarslinjen opererar (FERMA och ECIIA, 2010). 

Internrevisionen är oberoende och medverkar till bättre styrning, ska ses som en intern 

rådgivare som bidrar till bättre styrning, riskhantering och rutiner för kontroll. 

2.2.5 Whistleblowsystem 

Så kallade whistleblower är en person som läcker information i syfte att avslöja eventuelle 

oegentligheter som förekommer inom den organisation personens är anställd (Pittroff, 2013). 

Whistleblowsystem är till fördel då informationen kan bidra med att förhindra organisatoriska 

brott som kan leda till förluster och kanske skadestånd för organisationen. Samtidigt kan 

whistleblowers ge negativa konsekvenser så som företagsskandaler samt offentliggörande av 

intern information och visar på utmaning som hänger samman med organisationens beteende. 

Pittroff (2013) menar även att om fel informationen når utomstående kan det orsaka skador på 

rykte och straffrättsliga konsekvenser. 

Organisationer som använder whistleblowsystem säkerställer att information lämnas till 

någon inom organisationen och organisationen får fördelarna med möjligheten att stoppa 

förseelser innan det blir offentligt och förhindrar företagsskandaler (Pittroff, 2013). Det finns 

tydliga fördelar med ett whistleblowsystem för en organisation. Trots det är whistleblowers ett 

känsligt ämne för organisationer då uppgiftslämnaren kan anses som illojal även om 

empiriska resultat bekräftar motsatt resultat, det vill säga att whistleblowers faktiskt är lojala 

och stödjer organisationens mål, men det är inte klart om ledningen är medveten om detta. 

Vidare är whistleblowsystem föremål för rättsliga studier där det diskuteras hur man ska 

arbeta för att främja bra och effektiva system och förvaltning, men just nu finns det ingen 

teoretisk skrivelse som förklarar varför organisationer faktiskt inför whistleblowsystem samt 

varför de beslutar om en särskild form av whistleblowsystem. Olika riktlinjer ger råd för ett 

best practice whistleblowsystem, dessa rekommendationer är interna såväl som externa 

system, eftersom båda formerna verkar vara effektiva. I motsats till ett internt 

whistleblowsystem har ett externt system mer makt för att skydda uppgiftslämnaren mot 

makten hos andra som kunde hämnas mot uppgiftslämnaren (Pittroff, 2013). Men eftersom en 

anonym uppgiftslämnande är mindre effektiv, bör mottagaren känna till identiteten på 

uppgiftslämnaren. I detta avseende är uppgiftslämnaren mer villig att anförtro sig för extern 

adressat eftersom hotet om repressalier i principen verkar lägre i externa whistleblowsystem. 

Slutligen menar Pittroff (2013) att den viktigaste fördelen med ett extern whistleblowsystem 

är därför att dölja uppgiftslämnarens identitet från den tilltalade gärningsmannen, största 

fördelen är närheten till skadan och snabbare åtgärder.  
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2.3 Ekonomisk brottslighet 

Vi börjar med att bena ur begreppet ekonomisk brottslighet för att bilda oss en uppfattning. 

Korsell (2002) förklarar ekonomisk brottslighet med brott som begås för egen vinnings skull i 

en lagligt bedriven näringsverksamhet. Bokföringsbrott, skattebrott, förskingring, insiderbrott, 

trolöshet mot huvudman samt mutbrott är exempel på olika ekonomiska brott och i Sverige är 

det främst skattebrott, bokföringsbrott samt brott mot borgenärer som är huvuddelen av 

anmälda och lagförda brott (Korsell, 2002). Rekvisiten vid förmögenhetsbrott som framställs i 

8-12 brottsbalken (BrB) är ekonomisk skada för den drabbade och uppsåt från 

gärningsmannens sida (Holmquist, 2013). Ekonomisk brottslighet är en undergrupp till 

förmögenhetsbrott som har mer specifika rekvisit. Den ekonomiska brottsligheten är både 

brott som utförs av organisationer men även brott mot organisationer utförda av anställda som 

förskingring och trolöshet mot huvudman (Korsell, 2002). 

I denna studie har vi har valt att avgränsa ekonomisk brottslighet till förskingring och 

trolöshet mot huvudman som regleras i brottsbalkens tionde kapitel Om förskingring, annan 

trolöshet och mutbrott. Om förskingring finner vi följande i 10 kap 1§ BrB: 

Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i 

besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att 

tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra 

sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för 

förskingring till fängelse i högst två år. 

Den brottsliga gärningen i 10 kap 1§ BrB är att den skyldige förvärvat egendom eller 

försummar sina skyldigheter gentemot uppdragsgivaren. Väsentliga villkor för förskingring är 

att någon fått annans egendom i sin besittning, besittningen ska ha sin grund i ett avtal 

exempelvis anställningsavtal, uppdragsavtal som bygger på ett förtroendeförhållande 

(Holmquist, 2013). Egendom som tagits emot av misstag eller hittegods som inte har 

anförtrotts, blir annorlunda då gärningsmannen är bunden av avtal, tjänst eller ställning och 

mottagit fel eller för mycket gods av misstag. Besittningen innefattar inte endast fysiska 

föremål utan kan vara kontotillgodohavande där en anställd systematiskt för över pengar från 

organisationens konto till eget eller använder det för egen del. Annat väsentligt rekvisit är att 

gärningen ska ha inneburit vinning för gärningsmannen och skada för den drabbad 

(Holmquist, 2013). Om trolöshet mot huvudman finner vi följande i 10 kap 5§ BrB: 

Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta 

ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka 

skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom 

skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. 

Vad som har sagts nu gäller inte, om gärningen är belagd med straff enligt 1--3 §§. 

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande 

huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller 

vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada. 

Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång 

för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten 

inte är av ekonomisk eller teknisk art. (1986:123). 
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Den brottsliga gärningen i trolöshet mot huvudman innebär att någon till följd av en 

förtroendeställning åtar sig ett uppdrag för annan som exempelvis ha hand om eller 

kontrollera finansiella intressen och missbrukar sin förtroendeställning och på så vis vållar 

förlust eller nackdel för huvudmannen (Holmquist, 2013). Förtroendeställning kan vara 

rättslig representant för juridisk person, revisor, konkursförvaltare. Exempel på missbruk av 

förtroendeställning kan vara fall där en anställd som representerar en organisation eller sin 

arbetsgivare och vid en förhandling överträder sin befogenhet, handlar i eget intresse eller 

försummar att ta vara på arbetsgivarens intresse. Brottet trolöshet mot huvudman kan även 

vara en anställd som missköter sina uppgifter eller betalar sina privata köp med arbetsgivarens 

pengar. Den skyldiga ska ha åstadkommit skada som skiljer sig mot den direkta skada som 

avses i förskingring, vid trolöshet mot huvudman är det tillräckligt att den skyldige orsakat en 

skada som märks först efter gärningen utförts. Det som utmärker rekvisitet skada i trolöshet 

mot huvudman är att brottet är fullgjort när skadan eller risk för skada uppstått. Förfång som 

berörs i tredje stycket innebär att gärningsmannen åsamkar skador utöver ekonomiska som 

kan skada organisationens varumärke. Till sist understycker Holmquist (2013) att trolöshet 

mot huvudman bara kan begås med uppsåt och inte av slarv och misstag. 

2.3.1 Bedrägeri 

Ineffektiva eller svaga interna kontroller lämnar organisationer utsatta för bedrägerier, målet 

med den finansiella rapporteringen är att ge intressenter en korrekt och transparent bild av 

företags ställning och bedrägerier undergräver integriteten i de finansiella rapporterna 

(Moffert & Grant, 2011). Det bästa sättet att minimera möjligheten att begå bedrägeri är att 

genomföra ett bra system för intern kontroll (Buckhoff, 2002; Rae & Subramaniam, 2008). 

Således menar Buckhoff (2002) att risken för bedrägerier kan minskas avsevärt genom 

adekvat segregerande arbetsuppgifter och gör det svårare för en person att agera på egen hand 

för att begå bedrägeri. ACFE definierar yrkesbedrägeri som användning av ett yrke för 

personlig vinning genom avsiktligt missbruk eller felaktig tillämpning av den anställande 

organisationens resurser eller tillgångar (Moffert & Grant, 2011). 

Samma person inom en organisation bör inte utföra mer än en av följande arbetsuppgifter: 

godkännande, genomförande, vårdnad, och inspelning (Buckhoff, 2002). En anställd som 

innehar två eller flera av dessa funktioner har oförenligt ansvar eller otillräcklig 

ansvarsfördelning. En sådan situation kan ge medarbetarna möjlighet att begå bedrägeri 

(Buckhoff, 2002). Risken för förskingring är kraftigt beroende av organisatoriska faktorer 

som till exempel om anställda uppfattar sig som rättvist behandlade eller inte (Rae & 

Subramaniam, 2008). I en organisation där anställda känner sig orättvist behandlade ökar 

risken väsentligt för att bedrägeri skall begås. Därför bör organisationer, inom ramen för den 

interna kontrollen, vara noga med att människor inte känner sig orättvist behandlade och på så 

sätt får incitament till att begå oegentligheter mot organisationen (Rae & Subramaniam, 

2008). 
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2.3.2 Bedrägeri i kommunal och statlig verksamhet 

Kommunala och statliga verksamheter verkar vara utsatta för bedrägerier av anställda på 

grund av deras miljöer och på det sätt de utför sitt arbete (Johnson et al., 2014). Johnson et al. 

(2014) har tagit fram fem aspekter av statlig kontorsverksamhet som tycks göra de mottagliga 

för bedrägerier: 

1. De saknar vinstincitament och avsaknaden av konkurrenter gör att tjänstemännen inte 

har samma krav på effektivitet och ansvarsskyldighet. 

2. Svårighet att upprätthålla ett starkt system för intern kontroll med en liten 

personalstyrka. 

3. Förvaltare av de offentliga organen anser att den interna kontrollen är onödig så länge 

de följer lagar och krav som finns. 

4. Den offentliga sektorn (särskilt små kommuner) saknar i allmänhet 

revisionskommittéer eller oberoende granskande organ, vilket gör att de ofta granskar 

sig själva. 

5. Kulturella egenskaper har stor potential att överta den interna kontrollen. Att de istället 

ger fullständig tillit till en enda anställd och därmed inte fördelar ansvar och 

kontroller.  

2.3.3 Upptäckt av bedrägerier 

Bedrägeri upptäcks på olika sätt. I en rapport från ACFE 2008 visade det sig att tips från 

anställda, kunder, aktieägare eller försäljare avslöjade nästan hälften av alla bedrägeri 

(Moffert & Grant, 2011). Andra källor till upptäckt innefattar internrevision, interna 

kontroller, extern revision och slumpen. Interna kontroller representerade 23,3 procent av 

fallen. Externa revisorer visade sig vara det minst effektiva sättet att upptäcka bedrägeri. 

Moffert & Grant (2011) menar att bedrägeri från chefer och ägare är de som är svårast att 

upptäcka med hjälp av den interna kontrollen då de har en position där de lätt kan åsidosätta 

kontrollerna och samverka med andra för att dölja bedrägeriet. I en studie gjord av Rae & 

Subramaniam (2008) har de huvudsakliga personerna som gjort sig skyldiga till bedrägeri 

visat sig vara anställda, och nästan 67 procent av bedrägeri av anställda begåtts av någon i 

ledningen. Ekonomistyrningens funktioner såsom den interna kontrollen beaktas allmänt som 

en viktig avskräckande faktor för bedrägeri (Rae & Subramaniam, 2008). 

Styrande organ så som SEC och AICPA, har vidtagit åtgärder för att förhindra och upptäcka 

bedrägeri. Exempelvis har standarder antagits av AICPA som ska ge allmänna riktlinjer för 

revisorer på temat bedrägeri (Moffert & Grant, 2011). I den första standard som antagits av 

AICPA 1972 står att den externa revisorn har "ansvar för att planera och genomföra 

revisionen för att uppnå rimlig säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna är fria från 

väsentliga felaktigheter, vare sig på grund av fel eller på grund av bedrägeri". Standarden 

kräver inte att en revisor ska skilja bedrägeri från enkla misstag, den ger inte heller någon 

vägledning om att upptäcka bedrägeri. 2002 släppte AICPA ytterligare en standard för att 

förtydliga revisorns ansvar att upptäcka och hindra bedrägeri. Revisorer är nu skyldiga att 

utöva yrkesmässig skepticism när de utför ett engagemang med en klient. Moffert och Grant 

(2011) menar att även om interna kontroller inte är de som upptäcker mest bedrägeri, är de bra 
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och effektiva kontroller som hjälper organisationen att avskräcka brott. Brist på interna 

kontroller helt ger anställda den största möjligheten att begå bedrägeri. 

2.3.4 Bedrägeritriangeln 

Bedrägeritriangeln består av tre delar som motiverar individer att begå brott; incitament, 

rationalisering och möjlighet, se figur 3. (Albrecht, 1996; Buckhoff, 2002; Rodgers et al., 

2015). 

 
Figur 3. Bedrägeritriangeln, egen illustration. 

Incitament syftar till anställdas motivation att begå ekonomiska oegentligheter och 

förskingring som en konsekvens av personliga orsaker såsom exempelvis dålig personlig 

ekonomi, girighet, spelmissbruk eller någon annan bakomliggande orsak. Rationalisering, hur 

den anställda upplever det som acceptabelt att begå oegentligheter mot sin arbetsgivare. 

Möjlighet, om det interna kontrollsystemet ger möjlighet att begå ekonomiska oegentligheter 

eller inte (Albrecht, 1996; Rodgers et al., 2015). Även om bedrägeritriangeln försöker ge en 

förklaring till förekomsten av ekonomiska bedrägerier så är det ett komplext fenomen som är 

svårt att generalisera och det rör sig nästan alltid om unika fall (Albrecht, 1996). 

2.4 Redovisning  

Bokföring och redovisning redogör för ekonomiska företeelser och förekommer oavsett 

storlek på bolag, dessa ligger även som grund för framtida beslut (Olsson, Blomkvist, Dergård 

& Jönsson, 2004). Revisorn granskar den finansiella informationen för att skapa en 

trovärdighet som kan vara avgörande för organisationens relation till externa intressenter 

(Olsson et al., 2004). Öppenhet av finansiell information främjar organisationens tillväxt och 

att de finansiella rapporterna återger en rättvis bild av ställningen är av stor vikt, det finns ett 

behov av att stärka den lag som reglerar rättvisande redovisning (Pallisserry, 2012).  

2 kap 3§ Årsredosvisningslag (ÅRL): 

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande 

bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall 

det lämnas tilläggsupplysningar. 

Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande 

organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. 

Föreställningsramen för utformning av finansiella rapporter (2001). Korrekt bild, p. 33: 

För att informationen skall vara tillförlitlig måste den på ett korrekt sätt återge transaktioner och 

andra händelser på det sätt som görs gällande eller som rimligen kan förväntas. Således måste en 

balansräkning på ett korrekt sätt återge de transaktioner och andra händelser som givit upphov till 
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de tillgångar, skulder och eget kapital som på balansdagen uppfyller kriterierna för att tas med i 

balansräkningen. 

En organisation är en social institution som representerar olika intressenters intressen och 

därför regleras den internt och externt (Pallisserry, 2012). Styrelsen och aktieägarna är 

centrala för den interna styrningen i organisationen och båda dessa behandlas som två organ. 

Styrelsen har den verkliga informationen om den finansiella ställningen i bolaget jämfört med 

aktieägare och tredje parter. Ledningen och styrelsens har en skyldighet att förhindra internt 

bedrägeri genom en korrekt finansiell rapportering. Reviderade balans- och resultaträkningar 

samt kassaflödesanalyser utgör tillsammans grunden för specifik information som finns 

tillgänglig för investerare och tillsynsmyndigheter. 

2.4.1 Intressenter 

Idag är redovisning viktigt när det gäller tillsynen av organisationens resultat samtidigt som 

redovisning ger information till organisationens intressenter (Artsberg, 2005). Intressenter 

definieras som de organisationer eller individer som samverkar eller har ett intresse i 

organisationens verksamhet. Med tanke på vår inriktning mot kommuner har vi valt att ta 

fram en anpassad intressentmodell, se figur 4. 

 
Figur 4. Anpassad intressentmodellen, egen illustration. 

Intressentteorin bygger på hur en organisations samspelar med olika intressenter, 

organisationens intressenter avser de individer, grupper och andra organisationer som har 

någon form av förhållande till organisationen (Deegan & Unerman, 2011). Organisationen är 

beroende av intressenterna då de medverkar och bidrar till organisationens verksamhet. 

Intressenter delas in i primära och sekundära, där de primära intressenterna är de intressenter 

som organisationen har ett beroendeförhållande till i resursutbyte för den löpande 

överlevnaden. Primära intressenter karakteriseras av individer eller organisationer som 

påverkar eller påverkas av organisationen och sekundära intressenterna är organisationen inte 

beroende av för sin överlevnad (Deegan & Unerman, 2011). 

2.4.2 Legitimitet 

Kommunerna förväntas använda skatteintäkter effektivt och de förväntas redovisa hur 

skatteintäkter utnyttjas och att kommunens verksamhet drivs lagligt och moraliskt (Haglund et 

al., 2005). Det finns påtagliga paralleller mellan intressent- och legitimitetsteorin men 

samtidigt tydliga skillnader, intressentteorin inriktar sig på hur organisationen intrigerar med 

intressenter medan legitimitetsteorin redogör för samhällets övergripande förväntningar 

(Deegan & Unerman, 2011). Legitimitet grundas i att organisationer ska arbeta inom 

samhällets gränser för normer och värderingar och organisationen kan bara finnas om 

samhället upplever att organisationens verksamhet motsvarar värderingarna (Deegan & 
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Unerman, 2011). Legitimitet tillämpas för att förklara investeringar i organisationens sociala 

ansvar, Corporate Social Responsibility8 (CSR) (Pittroff, 2013). Samhällets normer och 

värderingar anses inte vara permanenta utan förändras ständigt och det gör att 

organisationerna måste vara lyhörda för det klimat där de är verksamma (Deegan & Unerman, 

2011). Legitimitet anses vara viktigt för organisationens överlevnad, men i motsats till andra 

resurser menar Deegan och Unerman (2011) att organisationen kan påverka och hantera 

legitimitet genom blandad taktik som berör information. Organisationen skriver under ett 

socialt kontrakt med samhället där organisationens verksamhet genomförs med relevanta 

handlingar som stämmer överens med samhällets uppfattning av organisationens mål och dess 

fortsatta existens. Ett misslyckande kan resultera i straff från samhället i form av rättsliga 

begränsningar så som begränsning av resurser samt genom bojkotter (Deegan & Unerman, 

2011; Haglund et al., 2005; Pittroff, 2013). 

Organisationens intressenter har olika intressen som bidrar till olika bedömningar av 

organisationens legitimitet och förmåga att anpassa sig, så en organisation kan betraktas 

legitim av vissa intressenter men inte av alla intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Det är 

av stor betydelse för organisationen att utvärdera, vara vaken på och behandla intressenternas 

villkor, Deegan och Unerman (2011) och Pittroff (2013) menar att organisationer betonar de 

förnämsta intressenterna för att inte förlora deras resursbidrag. Deegan och Unerman (2011) 

anser att organisationer kan hålla sig legitima genom att påverka sociala uppfattningar, 

förväntningar eller värderingar i legitimitetsprocessen och att det måste ske till följd av 

information om förändring av verksamheten. Utan information kommer intressenterna förbli 

obekanta med organisationens syfte och det leder till en legitimitetsklyfta (Deegan & 

Unerman, 2011; Pittroff, 2013). När en organisation bryter mot det sociala kontraktet och 

agerar mot samhällsnormer, uppstår en legitimitetsklyfta som kan leda till enormt skadat 

anseende. 

2.5 Principal-agentteorin 

Principal-agentteorin behandlar det förhållande som uppstår när en uppdragsgivare (principal) 

överlåter makten till en uppdragstagare (agent), agenten och principalen har olika uppdrag, se 

figur 5. Det relateras ofta till aktieägare (principal) som delegerar förvaltningen av ett bolag 

till ledningen (agent) som förväntas att jobba mot aktieägarnas intressen (Sevenius, 2007). I 

kommuner ser vi kommuninvånarna som principaler och de kommunanställda, i första hand 

kommunledningen som agenter. 

Principal-agentteorin menar att agenten försöker öka sin egen nytta på bekostnad av 

principalens (Eisenhardt, 1989). Då agenten har informationsövertag gentemot principalen 

kan informationsasymmetri uppstå mellan parterna och enligt principal-agentteorin förväntas 

agenten handla ur eget intresse och tänker inte alltid på organisationens bästa (principalens 

bästa) (Eisenhardt, 1989). Informationsasymmetri innebär att parter har olika tillgång till 

information och förutsättningar för att fatta beslut (Ulvenblad & Ulvenblad, 2012). 

                                                 

8 Corporate Social Responsibility (CSR), företags samhällsansvar är idén att företag ska ta ansvar för hur de 

påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. 
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Informationsinsamling är ett dyrt tillvägagångssätt men om agenten eller principalen inte tar 

hänsyn till all information de har tillgång till ökar risken att göra felaktiga bedömningar 

(Trönnberg & Hemlin, 2012). 

 
Figur 5. Principal och agent, egen illustration. 

I samband med principal-agentrelationen finns det två huvudproblem som kan uppstå; Moral 

hazard (oaktsamhetsrisk) som avser brist på insats av agenten. Moral hazard kan till exempel 

uppstår när en forskare arbetar på ett personligt forskningsprojekt på organisationens tid, men 

forskningen är så komplex att ledningen inte kan upptäcka vad forskaren faktiskt gör vilket då 

innebär att agenten skaffar sig kontroll för att skaffa sig förmåner som innebär en nackdel för 

principalen (Eisenhardt, 1989; Sevenius, 2007). Det andra problemet är Adverse selection 

(selektionsrisk) som är risken att välja fel agent, på grund av att principalen inte kan verifiera 

färdigheter eller förmågor som agenten sägs ha och fattar fel beslut på grund av detta. Till 

exempel att en arbetsgivare fattar ett ogynnsamt beslut när en forskare påstår sig ha erfarenhet 

av ett vetenskapligt specialitetsområde och arbetsgivaren inte kan bedöma om detta är fallet 

och att agenten då inte handlar utifrån principalens intressen lika bra som en annan agent hade 

gjort (Eisenhardt, 1989; Sevenius, 2007). Enligt Sevenius (2007) så har många delar i 

Aktiebolagslagen utformats för att hantera principal-agentrelationen. Lösningen på problemen 

mellan agenten och principalen brukar vanligtvis sammanfattas av tre typer av kostnader 

(Eisenhardt, 1989; Sevenius, 2007): 

1. Övervakningskostnader. Kostnader som uppstår för att kontrollera att agenten och 

agentens agerande motsvarar principalens målsättningar och intressen. Ett exempel på 

en sådan kostnad är kostnaden för en revisor som granskar att ledningens förvaltning 

överensstämmer med aktieägarnas mål och intressen. Andra exempel är intern kontroll 

och rapportsystem så som whistleblowsystem. 

2. Samordningskostnader. Kostnader som uppstår för att upprätthålla och harmonisera 

relationen mellan agenten och principalen. Ett exempel på samordningskostnader är 

incitamentsprogram för ledningen med syfte att motivera denna att arbeta i linje med 

aktieägarnas intressen. 

3. Residualkostnader. Kostnader som uppstår till följd av förluster trots övervakning och 

samordning på grund av att agenten inte ser till principalens intressen. Ett exempel på 

en sådan kostnad kan vara när ledningen trots revision och incitamentsprogram begår 

brott såsom förskingring eller trolöshet mot huvudman. 
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2.5.1 Etiska problem inom den offentliga sektorn 

Offentliga organisationer består av principaler och agenter, som var och en driver sitt eget 

intresse, med medel som har ett ihållande informationsövertag (Atkinson & Fulton, 2013). 

Atkinson och Fulton (2013) jämför två olika teorier för att förklara de etiska problemen inom 

den offentliga sektorn. Principal-agentteorin förutsätter en etisk problematik med 

intressekonflikter, där agenten strävar mot sitt egenintresse som strider mot principalens mål, 

och på så sätt driver sina egna intressen före principalens och konflikt uppstår. Det andra 

tillvägagångsättet fokuserar på ett kognitivt tillstånd hos individerna i regeringen. Det innebär 

att individer ser sig själva som moraliska, kompetenta och att de är förtjänta, vilket ibland 

hindrar deras förmåga att känna igen intressekonflikter när dessa inträffar. Dessutom är dessa 

osynliga och de ser sällan intressekonflikter som konflikter, snarare som en situation där 

möjlighet och skyldighet att visa lojalitet och generositet för en viss grupp finns.  Dessa två 

teorier ger två helt olika perspektiv på hur människor fattar beslut. Den kognitiva metoden 

förutsätter att gränserna för den etiska kapaciteten finns oavsett organisationsform och 

informativa sammanhang. Vissa organisationer är bättre än andra på att uppmuntra etisk 

reflektion men starkt hierarkiska organisationer har en tendens att ge både agenter och 

principaler stora möjligheter till olika informationsövertag. I principal-agentteorin antas 

agenten verka för sitt eget intresse, vilket oftast inte är detsamma som principalens intressen. 

Utmaningen här är att få fram lämpliga medel för att få agenten att bete sig lämpligt mot 

principalen, där övervakning, kontroll och påföljder är viktiga delar (Atkinson & Fulton, 

2013). 

2.6 Sammanfattning 

De teorier som presenterats i detta kapitel är de som är mest centrala för vår forskningsfråga 

som handlar om intern kontroll samt ekonomisk brottslighet. Vi började den teoretiska 

referensramen med att gå igenom vad som menas med en kommun och hur den fungerar då 

det är kommuner som undersöks i denna studie, för att sedan komma in på det centrala 

begreppet, intern kontroll. Nästa avsnitt benar ut begreppet ekonomisk brottslighet för att 

sedan gå vidare på vad som är det bakomliggande orsakerna till bedrägeri och hur de kan 

upptäckas. En välfungerande intern kontroll kan minska ekonomisk brottslighet och gör att 

bolags redovisning inte ger en falsk bild av ställningen. Principal-agentteorin presenteras då vi 

tror att denna kunde hjälpa oss att få en insikt i vad som kan påverka ekonomisk brottslighet i 

kommunerna. Den interna kontrollens ändamål är att hindra att oriktigheter uppkommer i de 

dagliga rutinerna som i sin tur kan leda till felaktiga beslut och ekonomiska oegentligheter 

(FAR, 1993). Det finns en del olika definitioner av intern kontroll där ISA, COSO och 

Kommunallagen framhåller vikten av att verksamhetens mål ska följas och enligt ISA ska den 

interna kontrollprocessen ge rimlig säkerhet och följa väsentliga lagar. 
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats 

Vi har använt oss av flera undersökningsmetoder som grundar sig i varierande infallsvinklar 

för att undersöka brett och inte dra några felaktiga slutsatser. Vårt syfte var att beskriva och 

utveckla kunskap om de kontrollaktiviteter kommuner använder sig av och hur kommunerna 

utformar intern kontroll för att förhindra ekonomisk brottslighet. Vi analyserade 

underliggande systematik, hur arbetet med kontrollaktiviteter och utformningen av intern 

kontroll sker och hur detta skiljer sig mellan kommunerna. Holme och Solvang (1997) menar 

att valet av tillvägagångssätt grundas i studiens syfte och problemformulering och utifrån det 

ta vara på de styrkor och svagheter de olika forsningsalternativen för med sig. De 

huvudsakliga forskningsstrategierna är den kvalitativa respektive den kvantitativa och den 

deduktiva teorin vanligtvis hör ihop med den kvantitativa vetenskapliga traditionen (Bryman 

och Bell, 2013). Vi har använt oss av en deduktiv forskningsansats som vi valt att angripa 

med ett kvantitativt tillvägagångssätt då studien syftade till att se hur kopplingen mellan 

kontrollaktiviteter, utformning av intern kontroll, historisk ekonomisk brottslighet och 

specifika egenskaper hos kommunen. I en deduktiv ansats studeras ämnet innan empirisk 

undersökning genomförs, metoden valdes för att få så mycket kunskap som möjligt inom 

området innan empirisk data samlades in (Bryman och Bell, 2013; Jacobsen, 2002). Jacobsen 

(2002) menar att forskaren kan skapa sig vissa förväntningar genom deduktiv ansats och att 

det är nackdelen med den valda metoden. Studien ämnade att undersöka skillnader mellan 

olika kommuner vilket kan ge en mer mångsidig bild av verkligheten. Genom en kvantitativ 

metod undersöks vilka aktiviteter och utformning av intern kontroll som används i 

kommunerna, metoden motsvarar det Bryman och Bells (2013) kännetecknar som den 

kvantitativa strategin; att den testar en teori. 

Flera metoder har använts för att få fram så mycket relevant data som möjligt om de olika 

kommunerna. Först gjordes en litteraturundersökning som är grunden till vår teoretiska 

referensram, data samlades in i en dokumentundersökning och denna låg till grund för 

frågorna i enkäten. Vår arbetsgång sammanfattas i figur 6. 

 
Figur 6. Upplägg av studiens arbetsgång och utformning, egen illustration. 

Under arbetets gång genomfördes en mindre pilotintervju för att se om vår teoretiska 

referensram var väsentlig (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta innebar att vi inte gjorde en 

vanlig intervju med ett visst antal frågor som vi söker svar på, utan vi ville få en bild av 

problemet och vilka aspekter det fanns. Intervjun gjordes via mejl med Johanna Magnusson, 

ekonomichef Nacka kommun. Av intervjun fick vi en generell uppfattning av den interna 

kontrollen i Nacka som gav oss möjligheten att göra vissa avgränsningar och få riktlinjer i till 

uppsatsen. 
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3.2 Litteraturundersökning 

Valet av litteratur och vetenskapliga artiklar gjordes med utgångspunkt i studiens 

problemformulering. Avsikten har varit att stödja argument, hitta betydelsefulla begrepp och 

teorier samt att få stor trovärdighet. Databasen Sumon från Högskolan i Halmstad var 

utgångspunkt när relevanta och intresseväckande artiklar söktes. Sökord som använts är; 

economic crime, nonprofit management, fraud, internal control, internal control and fraud, 

agent theory, agent theory in public sector, legitimacy theory, true and fair view och 

stakeholder theory. Vi har även hämtat information ifrån organisationer som FAR, 

Internrevisionerna, FERMA, ECIIA med flera, samt ifrån lagar och rekommendationer för att 

få kunskap om de som gäller för vårt ämne. 

3.3 Dokumentundersökning 

Dokumentundersökning är lämpligt när det är inte är möjligt att samla in primärdata 

(Jacobsen, 2002), dokumentundersökning är data, situationer och händelser tolkade av andra. 

Totalundersökning av samtliga kommuner valdes och vi identifierade kommunerna på 

Statistiska centralbyråns webbsida, där hämtade vi relevant tillgänglig information. 

Informationen på Statistiska centralbyrån är offentlig och vi valde att titta på finansiell 

information från 2014 då vi tror att 2015 års ökade invandring kan påverka kommunernas 

kostnader ojämnt och bidra till tillfälliga fel. 

Syftet med dokumentundersökningen var att få fram olikheter mellan kommunerna i 

ekonomiska, geografiska och storleksmässiga termer. I största möjliga mån försökte vi hämta 

publicerad tillgänglig data om kommunerna. Från Statistiska Centralbyrån hämtade vi data 

om folkmängd, kommunens area, folktäthet, kommunens intäkt för år 2014 och 

kommunalskatt. Vi valde att kategorisera kommunerna enligt Jordbruksverkets definitioner 

(Jordbruksverket, 2015). 290 kommuner identifierades, ett Excel-dokument upprättades och 

insamlad data registrerades. 

3.3.1 Metodkritik 

En förutsättning vid litteraturundersökning är att litteraturen ska vara aktuell. Det är generellt 

bättre att använda sig av en nyare källa än av en äldre då de i allmänhet är mer uppdaterade 

(Bryman & Bell, 2013). Vi har i studien försökt använda oss av litteratur, artiklar och 

forskning från år 2000 och framåt. I vissa fall har vi använt äldre källor då vi ansett de vara 

grundläggande inom ämnet, till exempel Eisenhardt (1989), FAR (1993) och Holme & 

Solvang (1997). Bryman och Bell (2013) skriver vidare att extra försiktighet bör has i åtanke 

när information hämtats från internet, trots det har webbaserade källor använts då dessa 

ansetts vara tillförlitliga för att de huvudsakligen kommer ifrån organisationer som SCB, 

FAR, FERMA och ECIIA. Samtliga vetenskapliga artiklar som använts under studien är 

granskade och publicerade. De källor som är icke vetenskapliga har använts för att höja 

allmänintresset och internetbaserade källor har granskats kritiskt då deras reliabilitet är 

svårare att verifiera. 
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3.4 Enkät 

Empirin har framförallt samlats in från enkäten som riktade sig på kommunernas upplägg och 

aktiviteter runt intern kontroll, ekonomisk brottslighet, kommunens utformning och 

kommunchefens erfarenhet. Enkätens syfte var att få in information som vi inte kunde samla 

in i dokumentundersökningen och ambitionen var att se hur kommunernas interna kontroll 

fungerar i förhållande till ekonomichefens erfarenhet och kommunens ekonomiska 

brottshistorik. Enkätundersökningens svar är anonyma för att inte påverka respondenternas 

svar, vi har tillgång till all information för att kunna koppla ihop den insamlade data från 

enkäten med data från dokumentundersökningen. En enkätundersökning är en undersökning 

som är uppbyggd med samma frågor till alla deltagare (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). 

Bryman och Bell (2013) anser att en enkätundersökning är lättare att sprida till fler personer 

vilket är bra då begränsade resurser i form av både tid och ekonomi förelåg. Studiens centrala 

ämnesområden kan för medarbetarna vara känsliga att prata om vilket kan göra det lättare att 

besvara en anonym enkät än en intervju. Enligt Van der Stede, Young och Chen (2005) kan 

enkätundersökningar användas för två huvudsyften: beskrivning och förklaring, vilket passar 

till vår studies syfte. 

I dokumentundersökningen bestämde vi oss för att undersöka hela populationen, det vill säga 

alla kommunerna. För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt, började vi med att gå 

genom alla kommunernas hemsidor för att leta efter mejladresser till deras ekonomichefer 

eller den som har högsta ansvar. I de fall då vi inte hittade informationen på hemsidan ringde 

vi upp växeln på kommunen. Vi ville ha en personlig kontaktperson på respektive kommun. 

Vi upptäckte att ett fåtal kommuner har gemensam ekonomichef och i de fallen fick vi kontakt 

med till exempel en ekonom, kommunchef eller controller. Enkäten skickades med andra ord 

till personer med stor kunskap om kommunens interna kontroll. 

Den teoretiska referensramen och dokumentundersökningen låg till grund när vi utformade 

frågorna till enkäten. Fråga nr 7 och nr 8 är matrisfrågor, det vill säga svarsalternativen är lika 

för alla frågor. Frågorna berör kontrollaktiviteter samt utformning av intern kontroll och 

matrisfrågor valdes för att enkelt dela in frågorna i olika teman som är knutna till specifika 

teorier och fenomen. Fördelen med detta är att spara utrymme. Nackdelen kan vara att en del 

människor har svårt att förstå instruktionerna i en sådan fråga (Van der Stede et al. 2005). Då 

enkäten skickades till respondenter med hög kunskap i intern kontroll ansåg vi inte att 

förståelse skulle att vara ett problem. Enkätundersökningen består av fyra övergripande 

områden där vi valt att titta på olika faktorer: 

- Individen, det vill säga ekonomichefens befattning, ålder, tidigare erfarenhet, kön med 

mera. 

- Kontrollaktiviteter, utformning av intern kontroll och omfattning av dessa. Även vilka 

revisionsbyråer som anlitas och vilka politiska parti som styr. 

- Om kommunerna har utsatts för ekonomisk brottslighet som begåtts av medarbetare 

för egen vinning. Vi var medvetna om att detta kan vara en känslig fråga och att det 

kunde påverka undersökningens svarsfrekvens. 

- Kommunens ekonomiavdelning, kommunens organisation och eventuella samarbeten. 
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Utöver matrisfrågorna har vi ja/nej frågor och frågor med öppna svarsalternativ. I enstaka 

frågor la vi till alternativet vet ej, för att frågorna i de fallen kan upplevas komplicerade och vi 

ville inte tvinga någon att gissa eller att respondenten ska avbryta enkäten. Enligt Bryman och 

Bell (2013) finns det två sidor när det gäller att ha med vet ej alternativ. Å ena sidan är det ett 

lätt alternativ när respondenten inte kan ta ställning eller saknar information, å andra sidan 

kan respondenten väljer detta alternativ för att slippa ta ställning. I den mån det gått har vi 

försökt undvika ledande frågor och värdeladdade ord, speciellt avsnittet om ekonomisk 

brottslighet. Enkäten skickades till alla 290 kommuner.  

3.4.1 Bortfall 

De 290 utskickade enkäterna genererade 12 automatiska svar om att personen var på 

semester, frånvarande eller att mejlet var olevererat. Sammanlagt påbörjades enkäten av 144 

respondenter, 129 respondenter fullföljde, vilket innebär en svarsfrekvens på 46 procent. I 

enkätundersökningar finns en mängd orsaker till varför bortfall sker. Bortfall kan förekomma 

i form av det så kallade externa bortfallet och det interna bortfallet (Patel & Davidson, 2011). 

Det externa bortfallet består av de som inte valde att delta i undersökningen och det interna 

bortfallet består av frågor som respondenterna valde att inte svara på. Populationen bestod av 

Sveriges 290 kommuner, respondenterna kontaktades via mejl. Vid låg svarsfrekvens bör 

uppföljningsprocedurer appliceras (Van der Stede et al., 2005). Nivån på svarsfrekvensen 

efter första utskicket var 21 procent och därför skickades påminnelse ut den 20 och den 25 

april, vilket resulterade i att svarsfrekvensen ökade till 44 procent. Enligt Van der Stede et al. 

(2005) kan en anledning till varför enkätundersökningar inte genererar önskvärd 

svarsfrekvens bero på hög stress på arbetsplatsen samt att anställda kan vara tidspressade. Vi 

trodde att vår enkätundersökning kunde få en låg svarsfrekvens då frågorna som berör 

ekonomisk brottslighet kan upplevas som känsliga, men det verkar inte ha påverkat. För att 

undersöka fördelningen av de 129 respondenterna mot populationen valde vi att jämföra 

fördelning av kommunerna med Jordbruksverkets (2015) definitioner. Skillnaden var 

marginell och våra respondenter anses kunna representera hela populationen, se tabell 3 sidan 

27. 

3.5 Analysmetod 

Det insamlade datamaterialet analyserades med hjälp av SPSS, ett verktyg för statistisk 

dataanalys. För att analysera vår empiri valde vi att använda oss av faktoranalys. Bryman och 

Bell (2013) förklarar faktoranalys som en metod för att analysera variabler på skalnivå. En 

faktoranalys utgår från ett antal observerade variabler, dessa behandlas sedan för att finna ett 

färre underliggande icke observerbara variabler, så kallade underliggande faktorer, som kan 

förklara dessa. Med faktoranalys kan man analysera komplexa multidimensionella mönster, 

undersöka underliggande mönster eller samband för ett stort antal variabler, bestämma ifall 

informationen kan sammanfattas med ett färre antal faktorer, analysera korrelationer mellan 

ett stort antal variabler genom att definiera bakomliggande faktorer. Vi använde oss av 

faktoranalys då våra huvudsakliga frågor bestod av många variabler och vi ville se om dessa 

hängde ihop och på så sätt få fram nya sammansatta variabler av. Faktoranalys kan vara både 

bekräftande och utforskande, vi ville komma åt underliggande faktorer och vår faktoranalys är 

därför utforskande. 
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Vi gjorde även ett Cronbach´s alpha-test för att mäta den interna reliabiliteten i våra 

sammansatta variabler. Gabrielsson och Politis (2011) menar att Cronbach ́s alpha mäter hur 

väl de olika måtten som tillsammans skapar variabeln samvarierar med varandra. Cronbach ́s 

alpha har ett värde mellan 0 och 1, där 0 betyder att det inte finns någon samvariation alls och 

1 betyder att det är perfekt samvariation. Enligt Bryman & Bell (2013) är en riktlinje att 

alpha-värdet bör ligga över 0,7 för att nå en godkänd intern reliabilitet. Lägre gränser är dock 

accepterade vid vissa tillfällen, exempelvis när det finns ett mindre antal variabel (Gabrielsson 

& Politis, 2011). 

För att hitta samband mellan faktorer samt variabler så gjorde vi en korrelationsmatris. I 

korrelationsmatrisen får vi fram en korrelationskoefficient som mäter ifall det finns samband 

eller inte (Körner & Wahlgren, 2012). 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet handlar i grund och botten om hur tillförlitliga och noggranna 

mätningarna är och om hur vi har hanterat data eftersom de är viktiga för avgörandet av 

undersökningens kvalitet (Bryman & Bell, 2013). Frågan med en kvantitativ metod är om det 

av misstag kan komma med några metodiska eller slumpmässiga fel när 

problemformuleringen tas fram eller vid informationsinsamlingen (Holme & Solvang, 1997). 

Endast när vi är ständigt kritiska vid framställning av studien åstadkommer vi en godtagbar 

nivå av reliabilitet och validitet. Reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten, i en kvantitativ 

studie är att få samma resultat om studien görs igen under samma förutsättningar (Bryman & 

Bell, 2013; Holme & Solvang, 1997; Jacobsen, 2002) och enligt Holme och Solvang (1997) 

avgörs reliabilitet i hur mätningarna och hur grundligt behandlingen av data genomförs. 

Validitet avser att mäta det relevanta i sammanhanget (Holme & Solvang, 1997; Jacobsen, 

2002). Syftet att skapa en så hög reliabilitet och att informationen ska vara trovärdig är ett 

naturligt mål, samtidigt är det svårt att undvika att mindre felaktigheter infinner sig vid 

insamling och bearbetning av data (Holme & Solvang, 1997). Utifrån det ska resultatet även 

kunna generaliseras utanför vår undersökning (Bryman & Bell 2011).  Då vi har gjort en 

totalundersökning av populationen och anser därför att studien får en högre trovärdighet. Med 

en svarsfrekvens på 46 procent och att dessa respondenter är spridda över Sverige och 

representativa så anser vi resultatet generaliserbart utanför undersökningen. 

Att göra en kvantitativ studie har både för- och nackdelar. Det Bryman och Bell (2011) 

nämner som en nackdel är att en kvantitativ studie endast kan nå ett visst djup av förståelse 

och innebär begränsning inom fri tolkning och analys. En kvantitativ studie kan lätt uppfattas 

ge en statisk bild av verkligheten. Fördelen med att använda sig av ett kvantitativt 

angreppssätt är att den ofta används för att skapa en förståelse för helheten vilket passade bra 

för oss då denna studie inte försökt att ge svar på enskilda fall utan ett mer övergripande 

mönster.  
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Figur 7 visar led i forskningsprocessen där fel kan uppkomma. 

 

Figur 7. Forskningsprocessens led (Holme & Solvang, 1997). 

Holme och Solvang (1997) menar att forskaren måste sträva efter att fel som kan uppstå ska 

vara så små som möjligt så felen har en liten påverkan på resultatet. Vi har genom hela 

studiens gång försökt vara medvetna om leden i figur 7, för att undvika så mycket fel som 

möjligt och få en hög reliabilitet samt validitet. 
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4 Empiri och analys 

4.1 Dokumentundersökning 

Enligt Jordbruksverkets (2015) delas de 290 kommuner in i följande fyra kategorier: 

- Storstadsområden: kommuner där 100 procent av befolkningen tillhör kategorin tätort 

med fler än 10 000 invånare eller tätortsnära. Dessa kommuner finns endast i 

storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 16 procent av kommunerna 

faller under denna kategori. 

- Stadsområden: kommuner med en befolkning som är minst 30 000 och/eller där den 

största tätorten har minst 25 000 invånare. Mindre kommuner som gränsar till dessa 

större kommuner och där utpendlarna som andel av nattbefolkningen överstiger 50 

procent kopplas också till respektive storstadsområden. 16 procent av kommunerna 

kategoriseras som stadsområde. 

- Landsbygd: kommuner som inte ingår i de två tidigare klassificeringarna och som 

samtidigt har en befolkningstäthet av minst fem invånare per km2. 57 procent av 

kommunerna räknas som landsbygdskommun. 

- Gles Landsbygd: kommuner som inte ingår i de tre övriga klassificeringarna och som 

har en befolkning som är mindre än fem invånare per km2. 11 procent är gles 

landsbygdskommun. 

Lägst antal kommuninvånare har Bjurholms kommun med 2 541 invånare, högst antal 

kommuninvånare har Stockholms kommun med 782 885 personer. Minsta kommunen till yta 

är Sundbyberg, största är Kiruna. Den kommun som har lägst folktäthet är Arjeplog med 0,22 

personer per kvadratkilometer, störst har Sundbyberg med 3 928 personer per 

kvadratkilometer. Ydre kommun hade den minsta intäkten 2014, cirka 44 miljoner kronor och 

den största intäkten hade Stockholms kommun, ca 13 miljarder kronor. Kommunalskatten 

ligger i nuläget mellan 29,19 procent i Vellinge kommun till 35,11 procent i Munkedals 

kommun. Se tabell 1. 

 Lägst/minst Högst/störst Medel 
Folkmängd (antal pers.) 2 541 782 885 31 425 
Areal/Yta (km2) 8,79 20 551 1 821 
Folktäthet (pers./km2) 0,22 3 929 101 
Intäkt 2014 (tkr) 44 073 13 135 195 438 511 
Kommunalskatt (%) 29,19 35,11 32,86 

 

Tabell 1. Numerisk fakta om kommuner. Data från SCB. 
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4.2 Enkätundersökning 

4.2.1 Respondenten 

Enkäten bestod av 21 frågor, uppdelad i fyra delar, de första sex frågorna är riktade till 

respondenten och respondentens befattning. Enkäten mejlades till den personen som är 

ansvarig på ekonomiavdelningen och respondenterna som besvarade enkäten har befattning 

enligt tabell 2. 

Befattning Andel 
Ekonomichef 63 % 

Ekonom 6 % 

Kommunchef 2 % 

Verksamhetscontroller 2 % 

Koncerncontroller 2 % 

Controller 5 % 

Ekonomidirektör 4 % 

Ekonomistrateg 1 % 

Annan titel 15 % 
 

Tabell 2. Befattningar. 

Respondenterna har haft sin nuvarande befattning från två månader till 26 år, medel är sex 

och ett halvt år. 44 procent av respondenterna har erfarenhet av att arbeta med ekonomi, intern 

kontroll, revision eller liknade inom den privata sektorn. 57 procent av respondenter är 

kvinnor, 43 procent är män. Åldern för respondenterna är mellan 26 år och 65 år, medelåldern 

är 50,6 år. Sista frågan vi ställde som var riktad till individen var om respondenten bor i den 

kommun han eller hon är anställd, 56 procent svarade ja. 

4.2.2 Kommuner 

För att kunna avgöra om respondenterna kan motsvara hela populationen valde vi att se hur de 

responderande kommunerna fördelas sig enlig Jordbruksverkets kategorisering som 

presenterades i avsnitt 4.1. Fördelning på respondenterna presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3. Fördelning på de responderade kommunerna. 

Vi frågade om antal anställda och hur många avdelningar som kommunerna består av, men då 

många kommuner svarade otydligt har vi valt att inte ta med dessa frågor i analysen. När vi 

studerade kommunernas hemsidor upptäckte vi att flera ekonomiansvariga har två kommuner 

som sitt område, av den anledningen frågade vi om kommunernas ekonomienhet samarbetar 
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med någon annan kommuns ekonomienhet. 60 procent svarade ja på den frågan. Samarbetena 

består bland annat av nätverk, erfarenhetsutbyte, gemensam ekonomigrupp eller övergripande 

samarbete inom länet. Vi ställde frågan om vilka partier som styr i kommunerna, se tabell 4. 

 

Tabell 4. Styrande partier i kommunerna. 

4.2.3 Intern kontroll 

Enkäten bestod av fem frågor som berör intern kontroll. I fråga 7 får respondenterna svara för 

hur de i kommunerna arbetar med olika kontrollaktiviteter, se tabell 5. 

 Dagligen Icke-
daglig 
basis 

Aldrig 

Olika checklistor 34,1 % 63,6 % 2,3 % 
Behörighetsregler 63,6 % 35,6 % 0,8 % 

Listor med misstänkta transaktioner 34,1% 55,8 % 10,1 % 
Uppförandekod som innehåller din kommuns normer, värderingar 
och regler 

20,2% 65,9 % 13,9 % 

Tydliga ansvarsbefogenheter 55,8 % 44,2% 0 % 
Uppdelade arbetsuppgifter (2 personer som genomför 
transaktioner, verifikationer m.m.) 

89,9 % 8,5 % 1,6 % 

Regelbunden granskning av aktiviteter medarbetarna utför, ex. 
utbetalningar och verifikationer 

48,1 % 49,6 % 2,3 % 

Tydliga riktlinjer för hur kommunen arbetar med att förhindra, 
upptäcka och åtgärda eventuella interna brott 

19,4 % 75,2 % 5,4 % 

Tydliga rapporteringsvägar för misstänkta interna brott 18,6 % 66,7 % 14,7 % 
Tydliga kriterier som anger när en utredning ska inledas 7,0 % 63,5 % 29,5 % 

Tydliga kriterier för vem som skall leda en eventuell utredning 7,0 % 65,1 % 27,9 % 
Bakgrundskontroller vid nyanställningar 22,5 % 72,9 % 4,6 % 
Kontroll att det är rätt kompetens för arbetsuppgifter 29,5 % 65,9 % 4,6 % 
Korrekt bokföring 73,6 % 25,6 % 0,8 % 
Tydlig ansvarsfördelning 60,5 % 38,0 % 1,5 % 
Säker förvaring av tillgångar och bokföring 69,8 % 29,4 % 0,8 % 

 

Tabell 5. Kontrollaktiviteter. 
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Syftet med fråga 8 är att få en bild över hur utformningen på kommunernas interna kontroller 

är, se tabell 6. 

 Ja Ja, till viss 
del 

Nej 

Standarder, processer och strukturer för genomförandet av intern 
styrning och kontroller  

60,0 % 38,7 % 2,3 % 

Riskanalyser, processer för att identifiera och värdera risker knutna till 
uppnående av organisationens mål 

59,7 % 34,1 % 6,2 % 

Kontrollaktiviteter, handlingar etablerade genom exempelvis policies 
och rutiner som ser till att ledningens direktiv genomförs för att 
reducera riskerna 

59,7 % 38,7 % 1,6 % 

Information om kommunikation. Säkerställer att information sprids 
genom organisationen både uppåt, neråt och tvärs igenom 
organisationen 

30,2 % 62,8 % 7,0 % 

Löpande utvärderingar för att se till att komponenterna i den interna 
styrningen finns och fungerar samt att eventuella brister rapporteras för 
att åtgärdas 

37,2 % 58,1 % 4,7 % 

Kommunchefen ansvarar för det dagliga arbetet genom att bevara 
effektiv intern kontroll samt att bedöma, kontrollera och minska risker 

20,9 % 50,4 % 28,7 % 

Organisationens övergripande riskhantering anpassas till 
organisationens mål och affärsplan samt att införande av nya riktlinjer 
som ledningen implementerar 

29,5 % 56,6 % 13,9 % 

Internrevisionen som rapporterar till styrelsen och högsta ledningen om 
hur effektivt det dagliga arbetet, riskhantering och rutiner fungerar 

31,0 % 45,7 % 23,3 % 

Internt rapportsystem där personal kan anmäla misstänkta brottsliga 
handlingar som har begåtts eller medvetet förbisetts av medarbetare 
eller personer i ledande ställning  

20,9 % 34,1 % 45,0 % 

Externt rapportsystem där personal kan anmäla misstänkta brottsliga 
handlingar som har begåtts eller medvetet förbisetts av medarbetare 
eller personer i ledande ställning  

9,3 % 24,0 % 66,7 % 

 

Tabell 6. Intern kontrollernas utformning. 

52 procent av kommunerna anser att de interna kontrollerna är tidskrävande men inte en extra 

börda, 23 procent anser dem vara tidskrävande och en extra börda, 9 procent anser den vara 

en extra börda men inte tidskrävande och de övriga 16 procenten har en annan åsikt. I nästa 

steg frågade vi respondenterna hur de anser kommunerna sköter den interna kontrollen. Ingen 

svarade att den interna kontrollen sköttes mycket dåligt, 6 procent anser den sköts dåligt, 47 

procent acceptabel, 44 procent bra och 3 procent mycket bra. Slutligen frågade vi vilka 

revisionsbyråer som används i kommunerna, i tabell 7 visas vilka revisionsbyråer 

kommunerna i enkäten anlitar. 

 

Tabell 7. Fördelning av revisionsbyråer. 
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4.2.4 Ekonomisk brottslighet  

Nästa del av enkäten bestod av fyra frågor runt ekonomiskt brott. Vi definierade ekonomisk 

brottslighet för respondenter som brott som begåtts av en anställd för egen vinnings skull i 

kommunens verksamhet, till exempel betalning av privata räkningar med kommunens pengar, 

olagliga överföringar till egna eller bekantas konto, köp gjorda med kommunens medel med 

mera. På frågan om kommunerna blivit utsatta för ekonomisk brottslighet som begåtts av en 

medarbetare svarade kommunerna som tabell 8 visar. 

 

Tabell 8. Ekonomisk brottslighet. 

14 procent av respondenterna har unders sin karriär inom kommunen rapporterat ett misstänkt 

ekonomiskt brott som begåtts av en medarbetare. Av dem rapporterade 68 procent om 

misstanken till närmsta chef, 5 procent berättade för annan kollega, 11 procent använder sig 

av kommunens interna rapportsystem för att anmäla brottet och 16 procent använde sig av en 

annan metod. 60 procent av respondenterna anser att det finns förbättringsområde så 

medarbetare enklare skulle kunna rapportera misstänkta ekonomiska brott, 16 procent ansåg 

att det inte finns förbättringsområden. 

4.3 Statistiska tester och analyser 

4.3.1 Analys av kontrollaktiviteter 

För att ytterligare besvara forskningsfrågan genomförde vi en faktoranalys. Detta för att testa 

den interna validiteten i kontrollaktiviteterna som kommunerna använder sig av. 

Faktoranalysen förklarar variansen i respondenternas svar och grupperar påståendena i 

faktorladdningar. Vi bestämde oss för att använda oss av en signifikansnivå på 0,50 som 

enligt Politis och Gabrielsson (2009) innebär en tillförlitlig validitet. Första steget resulterade 

i fem faktorer och det visade sig att två variabler var multidimensionella, vi plockade därför 

bort dessa två; Listor med misstänkta transaktioner och Tydliga ansvarsbefogenheter. Ny 

analys genomfördes och ytterligare två variabler plockades bort; Behörighetsregler och 

Korrekt bokföring. En tredje analys medförde att följande variabler togs bort; Olika 

checklistor och Uppdelade arbetsuppgifter. Kvar blev tio variabler uppdelat på tre faktorer, se 

tabell 9.  
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Faktor 1 har med tydligheten hos kontrollaktivisterna att göra och den har vi valt att kalla för 

tydlighet. Faktor 2 berör bakgrundskontroll vid nyanställning, kompetenskontroll och 

förvaring av bokföring att göra, vi har valt att kalla den för kontroll. Faktor 3 berör 

kommunens regler och granskning, vi kallar den för policies. 

  Tydlighet Kontroll Policies 

Tydliga riktlinjer för hur kommunen arbetar med att 
förhindra, upptäcka och åtgärda eventuella interna brott 

0,572 0,221 0,42 

Tydliga rapporteringsvägar för misstänkta interna brott 0,822 0,154 0,206 

Tydliga kriterier som anger när en utredning ska inledas 0,922 0,082 0,043 

Tydliga kriterier för vem som skall leda en eventuell 
utredning 

0,922 0,133 0,039 

Bakgrundskontroller vid nyanställningar 0,201 0,642 0,02 

Kontroll att det är rätt kompetens för arbetsuppgifter -0,032 0,719 0,263 

Tydlig ansvarsfördelning 0,111 0,763 0,073 

Säker förvaring av tillgångar och bokföring 0,145 0,677 0,105 
Uppförandekod som innehåller din kommuns normer, 
värderingar och regler 

0,255 0,089 0,786 

Regelbunden granskning av aktiviteter medarbetarna 
utför, ex. utbetalningar och verifikationer  

0,019 0,168 0,754 

Eigenvalue 3,74 1,67 1,04 

% of variance explained 28,42 21,04 14,95 

Cronbach's alpha 0,87 0,69 0,49 
 

Tabell 9. Faktoranalys – Kontrollaktiviteter. 

Vi gjorde ett Cronbach´s alpha-test för att mäta den interna reliabiliteten i våra sammansatta 

variabler. Det används för att se i vilken utsträckning de testade variablerna hänger ihop, ett 

statistiskt test av om ett antal variabler kan antas mäta samma sak. Alpha-värdet för faktor 1 

ligger på 0,87. Enligt Bryman & Bell (2013) är en riktlinje för ett betydelsefullt resultat att 

alpha-värdet bör överstiga 0,7. Vid explorativa studier är dock värden mellan 0,5-0,6 också 

acceptabla (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998). Alpha-värdet för faktor 2 och faktor 3 är 

0,69 respektive 0,49. Testet visar att den interna reliabiliteten i faktor 1 och 2 är bra, medan 

reliabiliteten i faktor 3 är svagare, men ändå acceptabel. Resultatet från Cronbach´s alpha-

testet ses i sista raden i tabell 9. 
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4.3.2 Analys av utformning av intern kontroll 

Faktoranalys genomfördes även på utformningen av kommunens interna kontroller. Även vid 

denna faktoranalys satte vi en signifikansnivå vid 0,5. Faktoranalysen visade inga 

multidimensionella variabler och fördelade variablerna på tre faktorer. Faktor 1 behandlar 

processer och aktiviteter som genomförs i den interna kontrollen och den har vi valt att kalla 

för aktiviteter. Faktor 2 berör kommunchefen, organisationen och internrevisionens 

ansvarsfördelning och den har vi valt att kalla för ansvar. Faktor 3 berör kommunens olika 

rapportsystem och den kallar vi för rapportsystem, se tabell 10. 

  Aktiviteter Rapportsystem Ansvar 

Standarder, processer och strukturer för genomförandet av 
intern styrning och kontroller  

0,79 0,037 - 0,009 

Riskanalyser, processer för att identifiera och värdera risker 
knutna till uppnående av organisationens mål 

0,871 0,067 0,195 

Kontrollaktiviteter, handlingar etablerade genom exempelvis 
policies och rutiner som ser till att ledningens direktiv 
genomförs för att reducera riskerna 

0,794 0,111 0,221 

Information om kommunikation. Säkerställer att information 
sprids genom organisationen både uppåt, neråt och tvärs 
igenom organisationen 

0,547 0,467 0,084 

Löpande utvärderingar för att se till att komponenterna i den 
interna styrningen finns och fungerar samt att eventuella 
brister rapporteras för att åtgärdas 

0,584 0,258 0,391 

Internt rapportsystem där personal kan anmäla misstänkta 
brottsliga handlingar som har begåtts eller medvetet 
förbisetts av medarbetare eller personer i ledande ställning  

0,141 0,875 0,113 

Externt rapportsystem där personal kan anmäla misstänkta 
brottsliga handlingar som har begåtts eller medvetet 
förbisetts av medarbetare eller personer i ledande ställning  

0,065 0,832 0,14 

Kommunchefen ansvarar för det dagliga arbetet genom att 
bevara effektiv intern kontroll samt att bedöma, kontrollera 
och minska risker 

0,242 -0,019 0,669 

Organisationens övergripande riskhantering anpassas till 
organisationens mål och affärsplan samt att införande av 
nya riktlinjer som ledningen implementerar 

0,364 0,159 0,624 

Internrevisionen som rapporterar till styrelsen och högsta 
ledningen om hur effektivt det dagliga arbetet, riskhantering 
och rutiner fungerar 

-0,094 0,209 0,8 

Eigenvalue 3,91 1,44 1,11 

% of variance explained 28,78 18,3 17,56 

Cronbach's alpha 0,83 0,74 0,58 
 

Tabell 10. Faktoranalys - Utformning av intern kontroll. 

Ett Cronbach´s alpha-test genomfördes även på utformningen av intern kontroll. Alpha-värdet 

för faktor 1 är 0,83, alpha-värdet för faktor 2 och faktor 3 är 0,74 respektive 0,58. Även här är 

den interna reliabiliteten i faktor 1 och 2 bra, reliabiliteten för faktor 3 är svagare, men 

acceptabel. Resultatet från Cronbach´s alpha-testet ses i sista raden i tabell 10. 
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4.3.3 Analys av skillnader mellan kommunerna 

Korrelationsanalys utfördes för att se hur kommuner skiljer sig åt, de övergripande faktorerna 

vi fått fram genom tidigare faktoranalyser blev till variabler som vi sedan testat mot varandra 

och mot övriga variabler för att se vilka samband vi kan hitta. Totalt korrelerades 17 variabler 

mot varandra, sex faktorer från faktoranalysen och variablerna storstad, landsbygd, gles 

landsbygd, folkmängd, area, intäkter, historisk ekonomisk brottslighet samt ekonomichefens 

kön, ålder, tjänstgöringslängd, se tabell 11. Testet gav 24 samvariationen med 99 procent 

säkerhet. Här är sambanden vi fann: 

- Tydlighet med kontroll, policies, aktiviteter, rapportsystem och ansvar. 

- Kontroll med policies och storstad. 

- Aktiviteter med rapportsystem, ansvar, gles landsbygd och intäkter. 

- Rapportsystem med ansvar, folkmängd och historisk brottslighet. 

- Storstad med landsbygd och area. 

- Landsbygd med gles landsbygd, folkmängd och intäkter. 

- Gles landsbygd och area. 

- Folkmängd och intäkter. 

- Area och kommunchef som är bosatt i arbetskommunen. 

- Ålder och tjänstgöringslängd. 

En del samband kräver ingen vidare förklaring, exempelvis sambandet mellan kommunernas 

folkmängd och storleken på skatteintäkter samt ekonomichefens ålder och tjänstgöringslängd. 

Genom korrelationsmatrisen kan vi utläsa vilka variabler som samvarierar med varandra, se 

tabell 11 på nästa sida. Hur variabler hänger ihop och varför diskuteras i nästa avsnitt.  
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Tabell 11. Korrelationsmatris. 
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5 Diskussion 
I diskussionen har vi valt att ha vår faktoranalys (tabell 9 & 10) och vår korrelationsmatris 

(tabell 11) som utgångspunkt, dessa diskuteras tillsammans med dokumentundersökningen 

och den teoretiska referensramen. 

5.1 Kontrollaktiviteter 

Av vår faktoranalys fick vi fram att faktorn tydlighet har en stark positiv korrelation med de 

övriga faktorerna; kontroll, policies, aktiviteter, rapportsystem och ansvar. Därför drar vi 

slutsatsen att tydlighet krävs vid användning av kontrollaktiviteter och utformning av intern 

kontroll. Resultat visar även att de faktorer vi fått fram genom faktoranalysen tillsammans 

utgör en bra grund för vilka kontrollaktiviteter och hur utformningen bör vara i kommuner för 

att få ett bra internt kontrollsystem. Det stämmer överens med COSO-modellens 

beståndsdelar och delvis med vad Porter et al. (2008) karaktäriserar som ett bra internt 

kontrollsystem. Porter et al. (2008) nämner exempelvis tydligt definierade områden avseende 

befogenhet och ansvar, separation av oförenliga arbetsuppgifter samt säker förvaring av 

tillgångar och bokföring som nödvändiga faktorer. 

Faktorn kontroll avser bland annat bakgrundskontroll samt säker förvaring av tillgångar och 

bokföring. ISAs definition av intern kontroll betonar också kontroll; “Begreppet ”kontroller” 

avser allt som rör en eller flera komponenter i intern kontroll”. År 2015 dömdes en före detta 

chef för förskingring av miljonbelopp från Bollebygds kommun (Engström, 2015b). Den 

dömde chefen led av spelberoende vilket tros vara den bakomliggande orsaken till 

förskingringen. I bedrägeritriangeln syftar incitament på de anställdas motiv till att begå 

ekonomiska oegentligheter som en konsekvens av personliga orsaker såsom exempelvis dålig 

personlig ekonomi, spelmissbruk eller någon annan bakomliggande orsak. Vår enkät visar på 

en viss medvetenhet om detta då 95,4 procent av respondenterna genomför bakgrundskontroll 

vid nyanställning. 22,5 procent på daglig basis och 72,9 procent på icke-daglig basis, vilket vi 

tolkar som att kommunerna inte genomför bakgrundskontroll vid alla nyanställningar. För att 

minska risker för att personliga orsaker ska motivera till brott bör kommuner införa 

bakrundskontroller vid alla nyanställningar. 

Faktorn policies består bland annat av regelbundet granskningar av aktiviteter så som 

utbetalningar och verifikationer som medarbetarna utför, 97,7 procent av kommunerna 

genomför denna granskning. Även om interna kontroller inte upptäcker flest bedrägeri så är 

granskning och intern kontroll funktioner som hjälper till att avskräcka brott (Moffert & 

Grant, 2011) och det bästa sättet att minimera möjligheten att begå bedrägeri är att införa ett 

bra system för intern kontroll (Buckhoff, 2002; Rae & Subramaniam, 2008). 

5.2 Utformning av intern kontroll 

Angående kommunernas utformning av intern kontroll visade enkäten att 97,7 procent av 

kommunerna använder sig av standarder, processer och strukturer vid genomförandet av 

intern styrning och kontroller, dessa variabler slås samman i faktorn som vi kallar för 

aktiviteter. Vi har även på andra punkter sett likheter mellan kommunernas utformning av 



Intern kontroll - en studie av kommuners interna kontroll avseende ekonomisk brottslighet 

 

Linn Hansson & Johanna Olsson  35 
 

intern kontroll och COSO-modellen, slutsatsen är att COSO-modellen är en tänkbar 

utgångspunkt för kommunernas utformning av intern kontrollen. 

I enkätundersökningen framkom det att 85,3 procent av kommunerna arbetar med uttalade 

rapporteringsvägar för misstänkta interna brott, uttalade rapporteringsvägar är en del av vår 

faktor tydlighet. Faktorn rapportsystem består av två frågor, 55 procent av kommunerna 

använder sig av interna rapportsystem och 33 procent av kommunerna använder sig av 

externa rapportsystem. Mellan ekonomisk brottslighet och rapportsystem kan vi urskilja ett 

stark negativt samband, det vill säga att de kommuner som blivit utsatta för ekonomisk 

brottslighet ofta saknar rapportsystem. Whistleblowsystem är ett rapportsystem där anställda 

kan lämna information för att rapportera oegentligheter som förekommer inom organisationen 

(Pittroff, 2013). Enligt Moffert och Grant (2011) kan bedrägerier upptäckas på olika sätt. I en 

rapport från ACFE 2008 visade det sig att tips från anställda, kunder, aktieägare eller 

försäljare avslöjade nästan hälften av alla bedrägerier. Genom väl fungerande 

whistelblowsystem anser vi därför att kommuner kan minska risken för ekonomisk 

brottslighet inom organisationen. Ur enkätundersökningen framkom att 14 procent av 

respondenterna under sin karriär inom kommunen har rapporterat ett misstänkt ekonomiskt 

brott som begåtts av en medarbetare. Samtidigt visar undersökningen att 60 procent av 

respondenterna anser att det finns förbättringsområde för att medarbetare enklare skulle kunna 

rapportera misstänkta ekonomiska brott, 16 procent ansåg att det inte finns 

förbättringsområden. Att 60 procent av respondenterna anser att det finns behov till 

förbättring av rapportsystemen stärker det negativa sambandet. 

Faktorn ansvar innefattar ansvar för det dagliga arbetet genom att bevara effektiv intern 

kontroll, att den övergripande riskhanteringen anpassas till organisationens mål och affärsplan 

samt att införande av nya riktlinjer implementeras av ledningen. Enligt TLD och den andra 

försvarslinjen genomsyrar organisationens riskhantering av organisationens mål och 

affärsplan (FERMA & ECIIA, 2010). Ledningen har ansvaret i andra försvarslinjen och ska 

verka som ett stöd vid implementeringen av nya riktlinjer som tar beslut i samband mellan 

intern kontroll och operativ förvaltning. 86,1 procent av kommunerna anpassar 

organisationens övergripande riskhantering till mål och affärsplan samt inför nya riktlinjer 

som ledningen implementerar, vilket är en fraktion av faktorn ansvar. Här ser vi kopplingar 

till definitionen av intern kontroll i 6 kap 7§ Kommunallagen, det vill säga att nämnderna ska 

se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt ska gäller för verksamheten. Även koppling till COSOs (2013) definition som 

beskriver att intern kontroll är en process som påverkas av företagets styrelse, ledning och 

annan personal, som syftar till att ge en rimlig försäkran om uppnåendet av målen för 

verksamheten, rapportering och efterlevnad. 

5.3 Skillnader mellan kommuner 

Genom korrelationsanalysen uppfattar vi ett starkt samband mellan ekonomisk brottslighet 

och kommunernas egenskaper. Till exempel visar det sig att kommuner som kategoriseras 

som landsbygd har varit mer utsatta för ekonomisk brottslighet. Enligt Johnson et al. (2014) är 

kommunal och statliga verksamheter mer utsatta för bedrägerier av anställda på grund av 
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deras miljö och sätt att utföra sitt arbete. Aspekter som lyfts fram är att det saknas 

vinstincitament och att verksamheterna inte har samma krav på effektivitet och ansvarsfrihet, 

kommunal och statliga verksamhet består ofta av en mindre personalstyrka vilket kan göra det 

svårt att upprätthålla ett starkt system för intern kontrollen och den interna kontrollen kan 

anses onödig så länge lagar och regler följs. Den offentliga sektorn, särskilt små kommuner 

saknar i allmänhet revisionskommittéer eller oberoende granskande organ, vilket gör att de 

ofta granskar sig själva samt att på så vis placerar fullständig tillit till en enda anställd och 

därmed inte delar upp ansvar och kontroller. Detta stämmer till viss del med det resultatet vi 

fått. Enligt vår enkätundersökning så har 45 procent av kommunerna blivit utsatta för 

ekonomisk brottslighet, 25 procent svarade vet ej. Kommuner förväntas använda 

skatteintäkter effektivt, lagligt och moraliskt (Haglund et al., 2005). Kommunernas legitimitet 

är beroende av att verksamheten är inom samhällets och intressenternas gräns för normer och 

värderingar (Deegan & Unerman, 2011). Kommunen och framför allt de styrande politiska 

partierna är beroende av kommuninvånarnas förtroende då det är kommuninvånarna som 

avgör partiernas framtid. Partierna har vad Deegan och Unerman (2011) benämner 

beroendeförhållande till kommuninvånarna och för att behålla det är det viktigt att 

verksamheten drivs lagligt och moralisk. Intern ekonomisk brottslighet är viktigt att bekämpa. 

Alla kommuner i Sverige har enligt lag revisorer som granskar verksamheten, men i mindre 

kommuner är det troligen att internt led mindre utför varje transaktion och på så sätt granskar 

sig själva ändå. Detta tyder på att kommuner till stor del är mer utsatta för ekonomisk 

brottslighet. Andra variabler som samvarierar med ekonomisk brottslighet är folkmängd och 

intäkter, ett negativt samband. Det vill säga att ekonomisk brottslighet samvarierar med 

kommuner med mindre folkmängd och därmed lägre intäkt. Enligt Moffert och Grant (2011) 

måste en organisation hitta rätt balans för att uppfylla sina behov, överdriven kontroll är 

kostsamt och kontraproduktivt, men svag kontroll utgör en hög risk. Fördelarna för 

genomförandet av kontroller måste uppväga kostnaderna, vilken kanske inte alltid är fallet för 

de mindre kommunerna. 

Andra samband som kan kopplas till kommunernas egenskaper är intäkter och det som vi 

kallar faktorn aktiviteter som innefattar bland annat processer, riskanalyser, kontrollaktiviteter 

som kommunerna utför. Ju mer intäkter en kommun och ju fler led finns det, desto viktigare 

är aktiviteterna. COSO är det ramverk som används som guide för flest organisationers 

utformning av intern kontroll (Moffert & Grant, 2011). COSOs (2013) ramverk är uppbyggd i 

5 beståndsdelar; riskanalys, kontrollmiljö, kontrollaktiviteter, information och kommunikation 

samt tillsyn och övervakning. Vilket också är de delar som igår i den faktor vi kallar för 

aktiviteter. Detta gör att vi drar slutsatsen att kommuner grundar utformningen av den interna 

kontrollen på COSOs ramverk. Carlsson och Häggberg (2009) fann att större svenska företag 

endast når upp till tre av fem av COSOs punkter. I vår studie ser vi att kommunerna använder 

sig av alla fem beståndsdelarna genom faktorn aktiviteter. 

5.4 Övergripande diskussion 

5.4.1 Intern kontroll 

Den interna kontrollen har en viktig funktion i organisationerna, en rapport från ACFE 2008 

visade att intern kontroll som upptäcktsmetod representerades i 23,3 procent av fallen 
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(Moffert & Grant, 2011). Över 50 procent av respondenterna anser att den interna kontrollen 

är tidskrävande men inte en extra börda, detta tolkas som att kommunerna anser att 

kontrollerna är nödvändiga och en viktig del av deras arbete. Till övervägande del så anser 

kommunerna att den interna kontrollen sköts acceptabelt eller bra. Dock anser 60 procent att 

det finns förbättringsområde, vilket tyder på att kommunerna har vissa brister i sina interna 

kontrollsystem. Ineffektiva eller svaga interna kontroller lämnar organisationer utsatta för 

bedrägeri (Moffert & Grant, 2011). Det bästa sättet att minimera möjligheten att begå 

bedrägeri är enligt både Buckhoff (2002) samt Rae och Subramaniam (2008) att införa ett bra 

system för intern kontroll. Att regelbundna förbättringar genomförs för att förhindra bedrägeri 

och att styrande organ så som SEC och AICPA har vidtagit åtgärder för att hindra och 

upptäcka bedrägeri (Moffert & Grant, 2011) ser vi som ett steg i rätt riktning då resultatet 

indikerar på att riktlinjer behövas. 

Johnson et al. (2014) har granskat ett urval av yrkesbedrägerier i offentliga sektorn där det 

visade sig att dessa har ett tydligt samband med brister i den interna kontrollen. Huruvida 

dessa mönster stämmer in på de svenska kommunerna är svårt att säga genom vår studie, dock 

ser både vi och respondenterna i vår studie förbättringsområden i den interna kontrollen vilket 

borde tala för att vi kan dra likartade slutsatser. 

5.4.2 Bedrägeritriangeln 

Atkinson och Fulton (2013) lyfter fram ett tillvägagångsätt som fokuserar på ett kognitivt 

beteende hos individerna i ledningen. Det innebär att individer ser sig själva som moraliska, 

kompetenta och att de är förtjänta, vilket ibland hindrar deras förmåga att känna igen 

intressekonflikter när dessa inträffar. Bedrägeritriangeln kan hjälpa oss att förstå varför 

bedrägerier sker. Bedrägeritriangeln består av tre delar som motiverar individer att begå brott; 

incitament, rättfärdigande och möjlighet (Albrecht, 1996; Buckhoff, 2002; Rodgers et al., 

2015). Genom det kognitiva tillståndet när individer anser sig själv förtjänta kan det kopplas 

till bedrägeritriangelns område rationalisering, som innebär hur den anställda upplever det 

acceptabelt att begå brott mot arbetsgivaren. Anser du dig förtjänt av det så kanske du 

uppfattar det acceptabelt, ges möjlighet genom till exempel brister i den interna kontrollen så 

finns en stor risk att oegentligheter begås. 

Enligt en rapport från ACFE upptäcks 23,3 procent av bedrägerierna genom interna kontroller 

(Moffert & Grant, 2011) och det bästa sättet att minimera möjligheten till bedrägeri är att 

införa ett bra system för den interna kontrollen (Buckhoff, 2002; Rae & Subramaniam, 2008). 

Detta tyder på att interna kontroller har en viktig roll precis som vår studie visar på. Genom 

att vara medveten om de tre parametrarna i bedrägeritriangeln som förklarar varför individer 

begår brott så anser vi att man kan minska antal brott. Till exempel genom att minska 

möjligheten till att begå brott genom att ha ett starkt intern kontrollsystem då forskare menar 

att så länge det finns svagheter som kan utnyttjas för egen vinning, kommer dessa att tas 

tillvara (Gottschalk, 2010; Rodgers et al., 2015). 
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6 Slutsats 

6.1 Studiens bidrag 

Syftet med denna studie är att förklara hur den interna kontrollen skiljer sig mellan 

kommunerna och om skillnaden har samband med förekomsten av ekonomisk brottslighet. 

Syftet är kopplat till studiens forskningsfråga, se figur 8. Vi har även analyserat underliggande 

systematik i hur arbetet med kontrollaktiviteter och hur utformningen av intern kontroll sker 

samt hur detta skiljer sig mellan kommunerna. För att genomföra studien utformade vi en 

enkät för att samla in data om kommunernas kontrollaktiviteter och utformning av intern 

kontroll avseende ekonomisk brottslighet. Studien har haft principal-agentteorin (Eisenhardt, 

1989; Sevenius, 2007) som teoretisk utgångspunkt och modellerna COSO (Moffert & Grant, 

2011; COSO, 2013), TLD (Wikland, 2006; FERMA & ECIIA, 2010; COSO, 2013) samt de 

utmärkande faktorerna av intern kontroll (Porter et al., 2008) som stöd.  

 

Figur 8. Studiens forskningsfråga. 

Genom faktoranalysen har vi kommit fram till tre bakomliggande faktorer som utgör 

kontrollaktiviteter inom kommunerna, vilka vi har valt att döpa till, tydlighet, kontroll samt 

policies. Utformningen av den interna kontrollen i kommuner utgörs också av tre faktorer, 

som vi valt att kalla aktiviteter, rapportsystem och ansvar. Genom en korrelationsanalys fick 

vi sedan fram variabler som samvarierar. Resultatet visar på att faktorer i faktoranalysen 

tillsammans utgör en bra grund för vilka kontrollaktiviteter och hur utformningen bör vara i 

kommuner för att få ett bra internt kontrollsystem. Då starkt samband finns mellan tydlighet 

och de övriga faktorerna, är tydlighet av väsentlighet generellt i den interna kontrollen. Även 

om kommunerna själva inte är medvetna om att intern kontroll är uppbyggd utifrån COSOs 

ramverk så är det påtagligt att det passar in på ramverkets beståndsdelar. En brist vi ser är att 

kommunerna inte har som rutin att alltid utföra bakrundskontroller vid nyanställningar, då 

rutinen skulle minska risken för att personliga orsaker motiverar anställda till brott bör det 

övervägas. 

När det gäller samband som kan kopplas till ekonomisk brottslighet är rapportsystem den 

faktorn som samvarierar. Rapportsystem har en positiv påverkan på ekonomisk brottslighet, 

tips från exempelvis anställda avslöjar nästan hälften av alla bedrägerier. Andra källor till 

upptäckt innefattar internrevision, interna kontroller, extern revision och slumpen. Interna 

kontroller representerade 23,3 procent av fallen.  

Studiens syfte var bland annat att hitta ett bra sätt att utforma den interna kontrollen för att 

begränsa möjligheter till ekonomisk brottslighet, därför anser vi att studien är av intresse för 

de som arbetar med intern kontroll inom kommunerna men även organisationer inom den 

privata sektorn. Eftersom studien behandlar svenska kommuner är den enligt oss av intresse 
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för alla skattebetalare hur den interna kontrollen hanteras då det är deras skattepengar 

kommunerna förvaltar. 

6.2 Praktiska implikationer 

Enligt vår studie är tydlighet, kontroll och policies de viktigaste kontrollaktiviteterna för 

kommunerna. Aktiviteter, rapportsystem och ansvar är faktorer som är viktiga vid 

utformningen av intern kontrollen. Vi fann ett starkt samband mellan tydlighet och de övriga 

faktorerna. Därför är tydlighet extra viktigt vid intern kontroll. Enligt Kommunallagen är det 

nämnderna som skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Att ha tydliga och 

uttalade mål och riktlinjer är väsentligt. Tidigare studier om intern kontroll i syftet att minska 

ekonomisk brottslighet har visat vikten av att informera medarbetare i större utsträckning om 

syftet med de interna kontrollerna betydande, vilket även bekräftas av denna studie.  

För kommuners ekonomichefer och medarbetare kan denna studies resultat tolkas på flera 

sätt. En tolkning är att ett sätt att förhindra intern ekonomisk brottslighet är att upprätta 

tydliga interna eller externa rapportsystem, till exempel whistleblowsystem. 

Whistleblowsystem är till för att anställda ska kunna lämna information i syfte att avslöja 

oegentligheter. För lagstiftare och normgivare kan studiens resultat vara intressant i 

bemärkelsen att den signalerar att ökade rapporteringsmöjligheter kan minska intern 

ekonomisk brottslighet. Det är en viktig kunskap för reglerande organ att rapportsystem har 

ett nära samband och detta bör tas hänsyn till vid förändringar i normgivningar och 

lagstiftande. I dag är det långt från alla kommuner som använder sig av rapportsystem, endast 

20,9 procent använder sig av internt rapportsystem och 9,3 procent använder sig externt 

rapportsystem. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Vår studie är en kvantitativ undersökning vars syfte är att identifierar och skaffa kunskap om 

de kontrollaktiviteter kommuner använder sig av och hur kommunerna utformar den interna 

kontrollen. Vi har hitta underliggande faktorer i hur arbetet med kontrollaktiviteter och 

utformningen av intern kontroll ser ut samt skiljer sig åt mellan kommuner och att 

skillnaderna har samband med intern ekonomisk brottslighet. En kvantitativ studie har både 

för- och nackdelar, en nackdel är att en kvantitativ studie endast kan nå ett visst djup av 

förståelse och kan lätt uppfattas ge en statisk bild av verkligheten. Förslag på framtida studier 

är att göra en kvalitativ undersökning av ett antal kommuner för mer djupgående förklaring 

till skillnaderna mellan kommuner, studera kommunerna organisatoriska egenskaper för att se 

hur dessa kan förklara ekonomisk brottslighet. I en organisation där anställda känner sig 

orättvist behandlade ökar risken väsentligt för att bedrägeri skall begås (Rae & Subramaniam, 

2008). Därför bör organisationer, inom ramen för den interna kontrollen vara noga med att 

människor inte känner sig orättvist behandlade för att på så sätt får incitament till att begå 

oegentligheter mot organisationen. Kan ekonomisk brottslighet ha ett samband med hur 

organisationer aktivt arbetar med arbetsmiljön? 
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Bilaga 1 Enkätunderlag 
Mejl 

En kartläggning över hur svenska kommuner arbetar med intern kontroll. 

Vi är två studenter som läser Magisterprogrammet revisor och bank på Högskolan i Halmstad och nu skriver vi 

vår magisteruppsats. Vi har valt att skriva om intern kontroll och vill se om och hur dessa skiljer sig åt i Sveriges 

kommuner. Enkäten skickas främst ut till ekonomichefer eller liknande. 

Vi skulle uppskatta om du vill svara på vår enkätundersökning, undersökningen består av 21 frågor. Svaren 

behandlas konfidentiellt och det är endast vi uppsatsskrivare som har tillgång till era svar.  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Linn Hansson (linhan12@student.hh.se)  

Johanna Olsson (johols13@student.hh.se)  

 

Påminnelsemejl 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som förra veckan skickade ut en enkät till dig för vår 

magisteruppsats.  

 

Studien är kvantitativ som syftar till att ge en bild av hur svenska kommuner arbetar med intern kontroll. 

För att få ett trovärdigare resultat skulle vi vara tacksamma om du vill svara på vår enkätundersökning, 

undersökningen består av 21 frågor. Svaren behandlas konfidentiellt och det är endast vi uppsatsskrivare som har 

tillgång till era svar. Vi kommer inte att publicera några namn på varken personer eller kommuner. 

 

#dialoglink# 

 

Om ni redan svarat på enkäten kan ni ignorera detta mail och vi tackar för er medverkan. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Linn Hansson (linhan12@student.hh.se)  

Johanna Olsson (johols13@student.hh.se) 

 

Startsida 

En kartläggning över hur svenska kommuner arbetar med intern kontroll. 

Tack för att du väljer att delta och därmed bidra med värdefull information till vårt examensarbete.  

På nästa sida presenteras de frågor vi önskar att du besvarar. Frågorna berör bland annat din befattning och din 

kommuns interna kontroll. Dina svar kommer vara anonyma. 

 

Tack för din medverkan! 
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1. Vilken är din nuvarande befattning inom kommunen? 

 

2. Hur många år har du haft din nuvarande befattning? (svara utan år, t.ex. 45) 

 

3. Har du erfarenhet av att arbeta med ekonomi, intern kontroll, revision eller liknade 

inom den privata sektorn? 

- Ja 

- Nej 

 

4. Kön: 

- Man 

- Kvinna 

 

 

5. Hur gammal är du? (svara utan år, t.ex. 45) 

 

 

6. Bor du i samma kommun som du är anställd inom? 

- Ja 

- Nej  
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7. Vänligen fyll i de kontrollaktiviteter din kommun arbetar med, och i vilken 

omfattning: 

 Dagligen Icke-
daglig 
basis 

Aldrig 

Olika checklistor    

Behörighetsregler     

Listor med misstänkta transaktioner    

Uppförandekod som innehåller din kommuns normer, värderingar och 
regler 

   

Tydliga ansvarsbefogenheter    

Uppdelade arbetsuppgifter (2 personer som genomför transaktioner, 
verifikationer m.m.) 

   

Regelbunden granskning av aktiviteter medarbetarna utför, ex. 
utbetalningar och verifikationer  

   

Tydliga riktlinjer för hur kommunen arbetar med att förhindra, upptäcka 
och åtgärda eventuella interna brott 

   

Tydliga rapporteringsvägar för misstänkta interna brott    

Tydliga kriterier som anger när en utredning ska inledas    

Tydliga kriterier för vem som skall leda en eventuell utredning    

Bakgrundskontroller vid nyanställningar    

Kontroll att det är rätt kompetens för arbetsuppgifter    

Korrekt bokföring    

Tydlig ansvarsfördelning    

Säker förvaring av tillgångar och bokföring    

 

8. Använder er kommun sig av något av nedanstående områden vid utformningen av 

intern kontroll? 

 Ja Ja, till 
viss del 

Nej 

Standarder, processer och strukturer för genomförandet av intern styrning och 
kontroller  

   

Riskanalyser, processer för att identifiera och värdera risker knutna till 
uppnående av organisationens mål 

   

Kontrollaktiviteter, handlingar etablerade genom exempelvis policies och rutiner 
som ser till att ledningens direktiv genomförs för att reducera riskerna 

   

Information om kommunikation. Säkerställer att information sprids genom 
organisationen både uppåt, neråt och tvärs igenom organisationen 

   

Löpande utvärderingar för att se till att komponenterna i den interna styrningen 
finns och fungerar samt att eventuella brister rapporteras för att åtgärdas 

   

Kommunchefen ansvarar för det dagliga arbetet genom att bevara effektiv intern 
kontroll samt att bedöma, kontrollera och minska risker 

   

Organisationens övergripande riskhantering anpassas till organisationens mål 
och affärsplan samt att införande av nya riktlinjer som ledningen implementerar 

   

Internrevisionen som rapporterar till styrelsen och högsta ledningen om hur 
effektivt det dagliga arbetet, riskhantering och rutiner fungerar 

   

Internt rapportsystem där personal kan anmäla misstänkta brottsliga handlingar 
som har begåtts eller medvetet förbisetts av medarbetare eller personer i 
ledande ställning  

   

Externt rapportsystem där personal kan anmäla misstänkta brottsliga handlingar 
som har begåtts eller medvetet förbisetts av medarbetare eller personer i 
ledande ställning  
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9. Hur ser du på kommunens interna kontroller? Vissa av kontrollerna är: 

- Tidskrävande men inte en extra börda  

- Tidskrävande och en extra börda  

- En extra börda men inte tidskrävande  

- Inget av ovanstående 

 

 

10. Hur uppfattar du att den interna kontrollen sköts? 

- Mycket dåligt 

- Dåligt 

- Acceptabelt 

- Bra  

- Mycket bra  

 

11. Vilken revisionsbyrå har ansvar för kommunens revision? 

- Baker Tilly 

- Deloitte Touche Tohmatsu 

- EY (Ernst & Young) 

- Grant Thornton 

- KPMG 

- PwC 

- Annan 
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12. Har er kommun varit utsatt för ekonomisk brottslighet som begåtts av en medarbetare 

inom kommunen?  

Med ekonomiskt brott menar vi här brott som begåtts av en anställd för egen vinnings skull i 

kommunens verksamhet. Det kan vara t.ex. betalning av privata räkningar med kommuns 

pengar, olagliga överföringen till egna eller bekantas konto, köp gjorda med kommunens 

medel m.m.) 

- Nej 

- Ja 

- Vet ej 

 

13. Har du själv under din karriär inom kommunen rapporterat ett misstänkt ekonomisk 

brott som begåtts av någon medarbetare? 

- Ja  

- Nej 

 

14. Om ja, hur reagerade du när du fattade misstanke? 

- Berättade för närmsta chef 

- Berättade för annan kollega 

- Använde kommunens interna rapportsystem. 

- Använde kommunens extern rapportsystem 

- Annat... 

- Jag har inte rapporterat ett misstänkt ekonomisk brott som begåtts av någon 

medarbetare 

 

15. Anser du att det finns förbättringsområde inom kommunens rapportsystem så 

medarbetare enklare skulle kunna rapportera misstänkta ekonomiska brott inom 

verksamheten? 

- Ja 

- Nej 
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16. Vilka politiskaparti styr i er kommun? 

- Centerpartiet 

- Kristdemokraterna 

- Liberalerna 

- Miljöpartiet  

- Moderaterna 

- Socialdemokraterna 

- Sverigedemokraterna 

- Vänsterpartiet 

- Annat 

 

17. Hur många är anställda på kommunens ekonomienhet? 

 

 

18. Hur många är totalt anställda inom kommunens? 

 

 

19. Hur många avdelningar består kommen av? 

 

20. Har er kommuns ekonomienhet samarbete med någon annan kommuns ekonomienhet? 

- Nej 

- Ja 

 

21. Om ja, beskriv kort hur din kommuns enhet samarbetar eller har utbyte med andra 

kommuner: 
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Bilaga 2 Tabeller från SPSS 
 

Faktoranalys  
 

Kontrollaktiviteter 

 

 

 

Utformning av intern kontroll 
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Cronbach´s Alpha 

 

Faktor 1 (Kontrollaktiviteter) 

 

 

 

Faktor 2 (Kontrollaktiviteter) 
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Faktor 3 (Kontrollaktiviteter) 

 

Faktor 1 (Utformning) 

 

Faktor 2 (Utformning) 
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Faktor 3 (Utformning) 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Linn Hansson

Johanna Olsson


