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Förord 
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Nu vill vi rikta ett stort tack till de som stöttat och hjälpt oss på Kungälvs kommun, främst då Pia 
Jakobsson som gjorde det möjligt att utföra vår studie och svarade tålmodigt på våra frågor. Vi vill 
också tacka de som vi intervjuat och de som svarat på vår enkätundersökning. 
 
Tack Olof Arwinge för att du delade med dig av din kunskap och var vår inspirationskälla, tack också 
Sara Brodin för dina synpunkter och idéer. 
 
Vi vill särskilt tacka vår handledare Gunnar Wramsby för all hjälp och den konstruktiva kritik vi fått 
under resans gång.Tack också till alla i seminariegruppen som gav oss synpunkter på hur vår uppsats 
kunde förbättras.   
 
Sist men inte minst tackar vi våra familjer för att ni stått ut med oss under denna period då vi antagligen 
inte varit särskilt närvarande och sociala. 
 
 
 
 
Högskolan Väst i Trollhättan, juni 2011 
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Sammanfattning 
Titel  Fokus på Internkontroll, den nya trenden 
 
Författare  Jennie Christoffersson & Catrin Nilsson 
 
Handledare  Gunnar Wramsby 
 
Bakgrund: Intresset kring internkontroll har ökat efter att ett flertal skandaler har uppdagats i 

större organisationer runt om i Sverige. Trenden visar att organisationer kommer öka sina 

satsningar på internkontroll de närmaste åren för att minska riskerna för oegentligheter. Det 

ställs också högre krav på kommunerna att utnyttja sina resurser så effektivt som möjligt och de 

har ett stort ansvar gentemot sina invånare när det gäller den externa redovisningen. En 

kommunal muthärva har nyligen uppdagats i Göteborgs Stad vilket ledde till en nödvändig 

granskning av internkontrollen och en stark förbättring krävs.  

Syfte: Utgångspunkten är att utifrån COSO - modellen, som är en erkänd metod för att 

säkerställa internkontrollen, se om Kungälvs kommun har tillfredställande rutiner. Syftet är att 

kunna ge förslag på förbättrande åtgärder. 

Genomförande: Studien genomfördes med både en kvalitativ och en kvantitativ metod. 

Författarna valde de här metoderna för att det ger en djupgående bild av verkligheten. Den 

kvalitativa delen bestod av fyra intervjuer och för att sedan öka urvalsgruppen skickades en enkät 

ut till sexton enhetschefer i kommunen.  

Resultat: Slutsatserna är att COSO-modellen skulle förbättra den befintliga internkontrollen på 

Kungälvs kommun. Ledarskapet är bra, vilket ger en bra grund för internkontrollarbetet. 

Förbättrande åtgärder för kommunen skulle vara att regelbundet se över 

internkontrollprocessen, förändra och utveckla processen i takt med att organisationen 

förändras. En bättre kommunikation mellan ledning och berörd personal är något kommunen 

bör titta närmare på och att informationen förenklas samt förtydligas så att alla förstår 

innebörden. Riskkartläggningar behöver upprättas inom fler verksamheter i kommunen för att 

lättare ha god tillsyn. 

 

Nyckelord: Internkontroll, kommun, COSO – modellen.  
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Abstract 

Title   Focus on Internal Control, the new trend 

 

Author   Jennie Christoffersson & Catrin Nilsson  

 

Supervisor   Gunnar Wramsby  

 

Background: The general interest in internal control have increased after several scandals have 

emerged in large organizations around Sweden. The trend shows that the organizations will 

increase their investments in internal controls over the next few years to reduce the risk of 

irregularities. There are also greater demands on local authorities to use their resources as 

efficiently as possible and they have a great responsibility towards its citizens in the external 

accounts. A major case of corruption has recently been revealed in Göteborg, which leads to an 

immediate analysis and improvement of internal control.   

Purpose: The purpose is based on COSO - model, which is a recognized method for ensuring 

internal control, to see if Kungälv have satisfactory procedures. The aim is also to suggest 

corrective measures.  

Implementation: This study was conducted with both a qualitative and a quantitative method. 

The authors chose these methods because it provides a detailed picture of reality. The qualitative 

part consists of four expert interviews. This study increase the selection group with a survey sent 

to sixteen heads of units in the municipality.  

Results: The conclusions are that the COSO - model could improve the existing internal 

controls in Kungälv. Leadership is good, providing a good basis for internal control work. 

Upgrading of the municipality would be to regularly review the internal control process, 

changing and developing process as the organization changes. Better communication between 

management and the staff is something the municipality should look at and that the information 

be simplified and clarified so that everyone understands the meaning. Risk Surveys need to be 

established in more activities in the municipality to get a good oversight.  

Keywords: Internal control, municipal, COSO – model. 
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1. Inledning 

  

1.1 Bakgrund 

Ordet kommun härstammar från det latinska ordet communis som betyder gemensam. 

Kommuner började bildas i Sverige på 1800-talet och 1862 kom en reform som innebar en 

uppdelning mellan kyrkan, landstinget och borgliga verksamheters ansvarsområden. Den 

borgliga verksamheten ledde därefter till att kommuner växte fram i Sverige. Sedan 1862 har 

kommuners verksamhet vuxit väldigt mycket, de ansvarar numera självständigt för viktiga 

enheter inom ramen för samhällsbygget och nu som då är kommunernas grundpelare att ta 

tillvara sina invånares intressen och driva verksamhet som är ändamålsenlig (Brorström, Haglund 

& Solli 1998). Kommunerna finansierar sin verksamhet till största delen av skatt som invånarna 

betalar och de har olika förutsättningar för att lyckas med sin målsättning beroende på antalet 

invånare, geografiskt läge och befolkningsstruktur (Hansson & Martinsson 1998). 

En förändring har skett under 1990-talet i kommunerna då de övertog verksamheter från 

landstinget samt att krav från invånarna har ökat. Konkurrensen har ökat från bl.a. privata 

skolor, äldreomsorg och bostadsmarknaden. Det ställs också högre krav på kommunerna att 

utnyttja sina resurser så effektivt som möjligt och de har ett stort ansvar gentemot sina invånare 

när det gäller redovisning för var skatteintäkter tar vägen och vilken kontroll de har på sin 

verksamhet (Haglund, Sturesson & Svensson 2005). Idag finns det 290 kommuner i Sverige 

(kommundirekt.com 2011) och varje medborgare ska kunna lita på att de förtroendevalda i 

kommunen sköter de uppdrag som de fått samt att de följer sunda regler och förhållningssätt när 

det gäller internkontroll (skl.se 2008). 

 

Enligt de framstående forskarna Agbejule och Jokipii (2009) har ett intresse för internkontroll 

ökat markant de senaste åren och de menar att komponenterna i den påverkar lönsamhet och 

effektivitet i en organisation. I professor Stefan Sundgrens (2010) studie av 97 noterade bolag i 

Sverige svarade majoriteten att de under 2004-2006 har ökat resurserna för att utveckla företagets 

internkontroll. Trenden tyder på att även i närmaste framtid kommer både stora och små företag 

satsa mer på internkontroll.  

Den ekonomiska styrformen spelar stor roll med hänsyn till resurser, prestationer och kvalitet. 

Det innebär att både privat sektor och offentlig sektor blir tvungna att se över och förbättra sitt 

internkontrollsystem för att nå sina mål (Haglund, Sturesson & Svensson 2005). 
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1.2 Problemdiskussion  

Med tanke på den senaste tidens skarpa kritik och allvarliga brister i internkontrollen i Göteborgs 

stad och flera andra kommuner i Sverige har internkontroll blivit ett hett ämne som skapat en 

viss oro hos andra kommuner: kan samma oegentligheter uppstå i deras kommun? Den 28 april 

2010 sände SVT ett reportage i Uppdrag Granskning om en påstådd muthärva inom Göteborgs 

stad. Centralt placerade tjänstemän i Göteborgs kommun påstås ha blåst upp fakturor och låtit 

kommunen betala privata projekt. Under 2011 har flera inblandade blivit anhållna för grovt 

bedrägeri och misstankar om trolöshet mot huvudman. Utredningarna fortsätter under 2011 och 

stadsåklagare Nils-Eric Schultz tror att minst 15-20 tjänstemän kommer att få stå till svars för 

muthärvan i Göteborg (SVT 2011).  

  

Det är inte bara Göteborgs stad som har problem. I Mölndals kommun försvann 

flera kommunala miljoner på grund av bristande internkontroll när Åbybadet gick i konkurs 

2007. Detta innebär att förtroendet för den offentliga sektorn, förtroendevalda och tjänstemän 

starkt ifrågasätts (Göteborgsposten 2011). 

Det ligger i skattebetalarnas intresse att få reda på om internkontrollen fungerar i deras kommun, 

som drivs till största del av skattemedel. 1Många kommuner, däribland Kungälvs kommun, har 

utarbetade planer för internkontroll som t.ex. tar upp rutiner för hur administrativa uppgifter ska 

skötas och hur upphandling ska göras.  

 

Internkontroll har under senare år vuxit i betydelse och blivit en allt mer integrerad och viktig del 

av företags och organisationers riskhantering menar Olof Arwinge (2010) i sin 

licentiatavhandling medan Sturesson, Haglund och Svensson (2005) ser förhållandet mellan 

internkontroll och internrevision som två sidor av samma mynt.  

O’ Leary, Iselin och Sharma (2006) har genom sin forskning kommit fram till att det är viktigt att 

förstå vad som menas med internkontroll och hur alla delarna hänger ihop när organisationer 

överväger att implementera detta. Delarna som tillsammans bildar internkontrollsystemet inryms 

i verksamhetsledningen som säkras och stöds genom systemet.   

Den nya teknikens utveckling har både förenklat och försvårat arbetet med internkontroll, 

förenklat på så vis att informationen når ut till medarbetare både lättare och snabbare. Däremot 

kan obehöriga tränga sig in och förstöra system och lagrad information. Elektroniska fakturor är 

en del i den tekniska utvecklingen som kan medföra stora risker (Haglund, Sturesson & Svensson 

2005).      

                                                 
1
 Pia Jakobsson Ekonomichef Kungälvs Kommun, intervju den 7 april 2011 
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Skandalerna har avlöst varandra under 2000-talet och flera fall har uppmärksammats där vårdslös 

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

organisationer är i stort behov av bättre riskhantering och bättre handlingsplaner för olika 

tänkbara scenarion (Deloitte.com 2011). 

 

1.3 Frågeställning 

 
Övergripande forskningsfrågor 

 Hur kan Kungälvs kommun skydda sig från oegentligheter med hjälp av internkontroll? 

 På vilket sätt kan Kungälvs kommun förebygga ekonomisk brottslighet i sektorn FM-

Service? 

 Använder de sig av en väl fungerande modell för internkontroll?  

Detaljerade forskningsfrågor 

 Hur ser deras kontrollmiljö ut idag?  

 Hur uppdateras kontrollsystemen? 

 Vilka är de största externa respektive interna riskerna?  

1.4 Syfte 

Vår utgångspunkt är att utifrån COSO-modellen, som är en erkänd metod för att säkerställa 

internkontrollen, se om Kungälvs kommun har tillfredställande rutiner för att undvika 

oegentligheter och att ge förslag på förbättrande åtgärder. 

 

1.5 Avgränsning 

 Vi har valt att beskriva internkontroll utifrån det ekonomiska perspektivet d.v.s. genom de tre 

övergripande målsättningarna: finansiell rapportering, operationell effektivitet och efterlevnad av 

lagar och regler i organisationer, däremot inte ur lönsamhetsaspekter. 
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2. Metod 

 

2.1 Kvantitativ och Kvalitativ 

Inom samhällsvetenskapen är kvalitativ och kvantitativ metod de två huvudformerna. 

En kvantitativ ansats ger en bred analys och metoden kännetecknas av kvantiteten dvs. mängden 

av information som det finns möjlighet att få fram under en begränsad tidsperiod. En kvalitativ 

metod grundar sig på en mer djupgående undersökning (Repstad 2007). Kvalitativ metod innebär 

fysisk närhet och ömsesidig tillit mellan forskare och undersökningspersoner. Processen bygger 

på vissa förutsättningar av kunskapsmässig karaktär som finns hos den enskilde forskaren. 

Vidare bygger kvalitativ metod på att forskaren förmår att gå in i rollen som intresserad lyssnare 

för att få fram den uppfattning som är respondentens egen (Holme & Solvang 1997).  

Det finns en tredje metod som vi har använt oss av i den här studien nämligen 

metodtriangulering då samma fenomen studeras utifrån observationer, intervjuer och en 

kvantitativ undersökning. Den kvantitativa metoden kompletterar mycket väl en kvalitativ 

intervjumetod och kombination av de två metoderna ger ett bredare dataunderlag och en säkrare 

grund för tolkning (Repstad 2007).  

Svaga respektive starka sidor i de båda metoderna tar ofta ut varandra vid en kombinerad metod 

och det finns en hel del att vinna genom att kombinera en kvantitativ och kvalitativ metod 

(Holme & Solvang 1997). 

FM-service är en stor sektor på Kungälvs kommun och det skulle bli otillräcklig information 

med fyra intervjuer. För att komma närmare kärnan och undersöka så djupt som möjligt inom 

den uppsatta tidsramen skickades en enkät ut till samtliga enhetschefer i sektorn. Vidare 

kontaktades forskaren Olof Arwinge, rådgivare vid revisionsbyrån Grant Thornton, ekonomie 

licentiat och forskare inom riskhantering vid Uppsala Universitet, som inspiratör och 

kunskapskälla till uppsatsen. Sara Brodin, kvalitetsutvecklare på Essunga kommun bidrog med 

att granska delen om kommunens uppbyggnad samt gav idéer och synpunkter på arbetet. 

 

2.2 Hermeneutik och Positivism 

Uppsatsen grundar sig i en hermeneutisk utgångspunkt vilket innebär att tolkningen och 

förståelsen är de främsta forskningsmetoderna, detta för att kunna tolka data som kommer ifrån 

intervjuerna. Tolkningsprocessen beskrivs ofta som en hermeneutisk cirkel. Processen börjar 
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utifrån en vag och intuitiv uppfattning av informationen som en helhet, vidare tolkas de enskilda 

delarna, varpå tolkningarna relateras till helheten igen och sluter cirkeln (Repstad 2007).  

Det positivistiska synsättet innebär att man bygger upp vetenskapen på säker kunskap som 

inhämtas via sinnena eller genom det vi kan räkna ut med vår logik. Teorier ska bara grundas på 

säker fakta som kan säkerställas och inte på det man tror sig veta men det handlar även om att 

dra generella slutsatser av statistiska undersökningar (Thurén 2007).  

 

2.3 Expertintervjuer 

I studien valdes fyra personer med olika befattningar, kön och ålder till intervju för att få en bra 

spridning och erhålla relevant information. En ekonomichef, en chefsekonom, en 

fastighetsekonom och en upphandlare intervjuades på Kungälvs kommun. Vid valet av 

respondenter användes ett ändamålsenligt urval. Det innebär att respondenter väljs ut efter vad 

som är relevant för studiens frågeställning och problemdiskussion. De fyra intervjuerna 

genomfördes med personliga besök på respektive respondents arbetsplats. Att genomföra 

intervjuerna med personliga besök beslutades utifrån att det bygger på ett samspel mellan 

intervjuaren och respondenten, samt att ansiktsuttryck och kroppsspråk ansågs vara viktiga 

informationskällor i det ämne studien omfattar. Båda författarna var med vid intervjutillfällena 

och respondenterna fick öppet information om studiens syfte. Anledningen till en öppen 

observation var att inte skapa misstänksamhet eller oförstående utan få respondenterna att känna 

sig trygga och svara ärligt och öppet (Repstad 2007). Författarna kontaktade Kungälvs kommun 

via e-mail en tid före studien för att höra om det fanns något som kommunen ville ha hjälp med 

att studera närmare och då skickade ekonomichefen en förfrågan om internkontroll kunde vara 

ett intressant ämne. Genom ekonomichefen på Kungälvs kommun ökade accessen till lämpliga 

och bra expertintervjupersoner.  

  

2.4 Enkätundersökning 

Innan man gör en enkät måste syftet vara klart och definierat (Trost 2001). Enkäten utformades 

på webben utifrån COSO-modellens fem områden för att sedan skickas ut via e-mail till 

respondenterna. Eftersom få svar inkom efter första utskicket fick vi rådet att skicka ut den på 

nytt via internpost i pappersform, det gav inga svar. Enkäten skickades då ut igen utan bifogat 

dokument, frågorna kunde besvaras direkt i mailet för att underlätta för respondenterna. Som 

påminnelse, för att få in fler svar, kontaktades några per telefon. Efter dessa påtryckningar inkom 

9 av 16 svar på enkäten. De fem områdena som frågorna formulerades omkring var 
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kontrollmiljö, risk, kontrollaktivitet, information & kommunikation och tillsyn. Enkäten innehöll 

öppna frågor där respondenten kunde uttrycka sina åsikter fritt. Valet av öppna frågor grundar 

sig i att respondenten inte behöver begränsa sig och på så sätt kan man också få klarhet i om 

frågan blivit missförstådd eller inte (Trost 2010). Vid öppna frågor kan svaren bearbetas 

kvalitativt men analysen får en begränsad giltighet med tanke på nyansering och differentiering 

(Lantz 2007). Vid små populationer är en totalundersökning lämplig (Trost 2001), därför valde vi 

att fråga alla enhetschefer i sektorn FM-service. Enhetscheferna fick skriftlig information i 

samband med enkäten, där de ombads svara på sju frågor utifrån det ekonomiska perspektivet 

samt upplysning om att de fick vara anonyma, se bilaga 3. Att ställa få men kvalitativa frågor är 

bättre än många irrelevanta, dessutom är chansen större för att fler svarar (Trost 2001). 

 

2.4.1 Bortfallsanalys 

Om skillnaden mellan urvalet och insamlad data är stor ska en viss försiktighet iakttas vid 

slutsatserna. Man får räkna med en svarsfrekvens på mellan 50-75 % och ställa in sig på en 

bortfallsanalys (Trost 2001). Bortfall kan bestå av objektsbortfall vilket innebär att respondenten 

inte besvarar några frågor alls samt partiellt bortfall vilket innebär att vissa frågor inte besvaras. 

Anledningarna till dessa bortfall kan vara att respondenten inte vill delta i undersökningen, inte 

vill lämna ut känslig information eller har förhinder. Partiellt bortfall kan bero på att frågan är 

svår att förstå eller glöms av (Scb.se 2001). Den här enkätundersökningen resulterade i ett 

bortfall på 44 %. Bortfallet kan i det här fallet bero på tidsbrist hos respondent och författare.  

Vid tolkning av enkätundersökningen kommer bortfallet tas i beaktning. 

2.5 Reliabilitet och Validitet 

Reliabiliteten handlar om att resultatet som idag visas ska kunna påvisas igen om samma 

undersökning görs på nytt vid en annan tidpunkt. Pålitligheten ska vara god och studien ska inte 

bero på tillfälligheter. Trovärdigheten av studien ska bli hög, därför ska material som används 

granskas och ifrågasättas (Bryman 2004). Reliabilitet innebär också att undersökningen är korrekt 

utförd och att tillräckligt många personer har fått svara på enkäten (Thurén 2007). Litteraturen är 

den senast utkomna och intervjupersoner är valda för att få många svar, vilket leder till en god 

slutsatsgrund. Det höjer reliabiliteten på denna studie.  

 

Då vi valt att granska internkontrollen i kommunen under ett visst ögonblick och den är i ständig 

förändring kan det vara svårt att nå en hög reliabilitet. Trots att våra ambitioner har varit att nå 

en hög reliabilitet kan vi inte försäkra att framtida undersökningar kommer att ge samma resultat. 
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Validitet, eller giltighet, handlar om en viss fråga beskriver det den egentligen ska beskriva och 

för intervjuaren att förstå vad respondenten egentligen menar med sitt svar (Bryman 2004). 

Validitet innebär att verkligen undersöka det som var tänkt att undersökas och ingenting annat 

(Thurén 2007). Frågorna i intervjuerna och på enkäten har noga utformats för att ringa in kärnan 

i arbetet. Genom att båda författarna har varit med vid samtliga intervjuer har risken för felaktiga 

tolkningar minskat. Vi har valt våra respondenter utifrån deras befattning, kunnighet och 

erfarenhet som ligger till grund för att få så god validitet som möjligt med tanke på uppsatsens 

syfte. Vi har granskat och sammanställt materialet och skickat det till respondenterna för att 

kontrollera att vi inte misstolkat deras svar. 

2.6 Induktion och Deduktion 

Det finns två sätt att dra slutsatser, induktion och deduktion. Där induktion innebär att försöka 

dra slutsatser utifrån empirisk fakta (Lundahl & Skärvad 1999). Deduktion används för att 

genom teorin göra förutsägelser och dra logiska slutsatser, det innebär att man går från det 

generella till det specifika. Det behöver däremot inte betyda att det stämmer överens med 

verkligheten (Thurén 2007). I den här studien har vi valt att dra slutsatser utifrån deduktion, 

vilket betyder att vi har ett subjektivt förhållningssätt till insamlad information (Holme & 

Solvang 1997). Vi har utgått från befintliga teorier och relaterar sedan det till den verklighet som 

ska studeras. 

2.7 Giltighet och Tillförlitlighet 

Själva undersökningen kan göra att informationen inte blir giltig. Om undersökningsprocessen 

skapar stort engagemang och starka intryck hos respondenten, kan engagemanget och intrycken 

skilja stickprovet från den population de representerar (Holme, Solvang 1997). Därför beslutades 

i den här studien att inte ge ut intervjufrågorna i förväg utan ge alla respondenterna samma 

förutsättningar för att inte väcka stort engagemang och ge respondenterna möjlighet att läsa på 

innan. Intervjuerna gick ut på att få så spontana och ärliga svar som möjligt. 

 

Tillförlitligheten i studien ökar när respondenten under intervjun varit så opåverkbar av 

intervjuaren som möjligt. Risken ligger exempelvis i att intervjuaren ställer ledande frågor 

(Holme & Solvang 1997). Ämnet internkontroll är känsligt och kan innebära att information 

utelämnas. För att undvika att känslig information utelämnas erbjöds respondenterna att vara 

anonyma vid enkätundersökningen. 
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2.8 Källkritik 

I studien användes både primära och sekundära källor. I det inledande stadiet fokuserades främst 

på sekundära källor som bestod av litteratur kring internkontroll. Primära källor är sedan 

informationen som samlades in i intervjuer och i enkäten. Det är viktigt att olika källor och olika 

författare granskas i det källkritiska arbetet (Repstad 2007). 

 

Källorna i studien bedömdes vid ett flertal tillfällen genom att använda fler källor som 

konstaterar samma sak. Eftersom internkontroll är ett relativt nytt begrepp där fokus på detta 

ämne kommit under senare år är det ett kort tidsamband. Tidsambandet ska kontrolleras dvs. hur 

lång tid det gått mellan händelsen och det som berättas i källan (Haglund, Sturesson & Svensson 

2005). Två andra principer som ska beaktas i det källkritiska arbetet är om källan är oberoende 

eller snedvriden. Källan ska kunna stå för sig själv och inte vara beroende eller påverkad av 

någon annan skrift eller källa. I den här studien användes COSO-modellen som grund vid 

informationsinsamlingen. Då denna inte är tillräckligt utförlig på alla områden kompletterades 

den med andra källor så som CS - smart och forskningsartiklar som även de har sin grund i 

COSO-modellen. 
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3. Teori 

 

3.1. Definition av internkontroll 

Internkontroll är ett begrepp som används i många olika sammanhang och kan vara en del av 

ekonomi- och verksamhetsstyrningen (Haglund, Sturesson & Svensson 2005). 

Kommunallagen definierar internkontroll i kap 6 paragraf 7 så här, 

 

”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 tillfredställande sätt… 

 

Nämnderna har skyldighet att arbeta mot de uppsatta målen samt se till att det finns en god 

internkontroll men det är en process som berör samtliga anställda i en kommun. Personalens 

erfarenheter, kompetens, engagemang och medvetenhet är viktiga faktorer för kontrollsystemets 

effektivitet och tillräcklighet (Haglund, Sturesson & Svensson 2005). 

 

Den s.k. COSO – modellen definierar internkontroll på följande sätt: 

 

”Internkontroll kan övergripande definieras som en process, där såväl den politiska som den 

professionella ledningen samt övrig personal samverkar, vilken utformas för att med rimlig 

grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

verksamhet. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.” 

(Haglund, Sturesson & Svensson 2005) 

 

Internkontroll är således inget mål utan en ständig process som utvecklas. Från ovanstående 

definition kan tre förutsättningar belysas: 

 Mål 

 Aktörer och organisatoriska enheter 

 Processer 

 

Basen för internkontroll är aktörerna i form av människor. I alla organisationer finns olika typer 

av strukturer och relationer som knyter samman aktörerna. För att få verksamheten att fungera 
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effektivt är det viktigt att tydliggöra ansvar och befogenheter för aktörerna (Haglund, Sturesson 

& Svensson 2005). 

 

Olof Arwinge (2010) forskare inom riskhantering och intern kontroll vid Uppsala Universitet, 

skriver i sin licentiat-avhandling om internkontroll såhär,   

  ”Internkontroll, ett begrepp som under längre tid främst varit av intresse för revisorer, har 

vuxit fram till ett självständigt område och ett sätt att hantera osäkerhet. Traditionellt har 

intern kontroll haft ett relativt direkt förhållande till redovisning och finansiell rapportering. 

Bredare definitioner av internkontroll har väsentligt utvidgat dess gränser, långt bortom de 

finansiella rapporterna och redovisarens uppgifter. Internkontroll har blivit en genomgripande 

process i företag.” 

 

Många forskare slår fast att internkontroll ännu är ett outforskat område och litteraturen som 

finns om internkontroll är splittrad och inte tillräcklig. Den långa debatten som pågått under flera 

år demonstrerar att det är ett viktigt ämne som länge varit obekant för dem som inte jobbar med 

revision. Idag börjar dock internkontroll bli ett allmänt känt begrepp och i takt med att vikten av 

god internkontroll ökar, ökar även behovet av kunskap inom området (Arwinge, 2010). 

3.2. COSO – modellen 

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) är en amerikansk organisation som bildades 

1985. COSO är ägnad att hjälpa ledande befattningshavare, organisationer och företag i sin 

finansiella rapportering för att få den mer effektiv och ändamålsenlig. De sprider ramar och 

riktlinjer som bygger på djupgående forskning, analys och praxis. Bland mycket annat har de 

arbetat fram en modell för att bedöma, hantera och designa internkontroll i företag och 

organisationer. Modellen utformades som ett ramverk för att kunna få fram en bra struktur för 

internkontroll.  Arwinge (2010), menar att COSO har en dynamisk och rörlig karaktär istället för 

att vara statisk och fast.  

“Another key feature of the COSO is that it defines internal control as a process, rather 

than a system or a structure. The fact that it does this is most likely to highlight its loose and 

dynamic character, as opposed to being a static and fixed system” 

Den dynamiska karaktären gör COSO-modellen applicerbar på många 

organisationer och företag. 

 

 

  



 

 

18 

 

 Kärnan i COSO - modellen består av fem huvudkomponenter: 

 Kontrollmiljö 

 Riskanalys 

 Kontrollaktivitet 

 Information och Kommunikation 

 Tillsyn 

(Coso.org 2011) 

 

 

 

 

3.2.1 Kontrollmiljö 

Kontrollmiljön är grunden för alla delarna i modellen. Den är organisationens kultur, ledarskap, 

attityder och värderingar. Här spelar människors egenskaper och erfarenheter en stor roll samt 

organisationens policys, regler och målsättningar. 

För att kunna kontrollera kontrollmiljön är det sociala och organisatoriska systemet men även 

det politiska och tekniska systemet väsentligt. Det gäller att skapa en kultur där samtliga är 

förtrogna med vilka regler och riktlinjer som ska följas (Haglund, Sturesson & Svensson 2005). 

Resultatet i de framstående amerikanska forskarna O’Leary, Iselin och Sharmas artikel visar att 

kontrollmiljön är den viktigaste och största elementet i modellen. En sårbarhet i kontrollmiljön 

påverkar effekten och är en kritisk faktor i ett internkontrollsystem.   

 

3.2.2 Riskanalys 

Riskanalys är den del där riskerna ska identifieras och bedömas. Det kan finnas både externa och 

interna risker. Det innebär också att bedöma hur stor möjlighet det är att en händelse inträffar 

och vad effekten blir. En viktig del här är också att se på rutiner som ändras, för det kan skapa 

Tills
yn 

Information & 
Kommunikation 

Kontrollaktiviteter 

Riskanalys 

Kontrollmiljö 

  yn 

Figur 1: De fem komponenternas förhållande till varandra beskrivs med en 

pyramid där kontrollmiljön utgör basen. 
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nya riskmoment. Riskbedömning liksom kontrollmiljön är en ständigt pågående process och bör 

präglas av mångsidighet. Risker kan vara av varierande slag t.ex. att fakturor inte stämmer 

överens med avtalet, uppgifter på fakturor manipuleras, attestregler tillämpas felaktigt, obehörig 

person beställer varor (Haglund, Sturesson & Svensson 2005). Finansiella risker som en kommun 

kan ha är likviditetsrisk (en brukare betalar sent) eller kreditrisk (att inte få betalt alls) (Haglund, 

Sturesson & Svensson 2005).  

Janet L Colbert (2000) delar in riskfaktorerna i fyra kategorier:  

Integritet och kompetens av ledarskap: En dominant ledare, en komplicerad företagsstruktur, hög 

personalomsättning, återkommande misstag hos ledare handlar den första riskfaktorn om. 

 Ovanlig press: Ovanlig press kan vara när företaget är beroende av en stor kund eller är under stor 

finansiell press eller under pressat tidsschema.  

Ovanliga transaktioner: Transaktioner som är stora och vid årets slut.  

Problem med redovisningens sanningshalt: Verifikationerna är inte tillräckliga som bevis. 

I Sundgrens studie 2010, framgår att riskbedömningen är ett högt prioriterat område i arbetet 

med internkontroll hos de 97 tillfrågade noterade bolagen.  

 

3.2.3 Kontrollaktiviteter  

Kontrollaktiviteter är åtgärder som vidtas för att minimera eller eliminera risker. Rutiner och 

riktlinjer är exempel på aktiviteter som kommer ifrån ledningen. Det kan gälla avstämningar, 

uppföljningar, ansvar och skydd. Kontrollaktiviteter kan delas in i två delar, preventiva aktiviteter 

och efterkontroller. Ett annat sätt att dela in aktiviteterna är resultatorienterade kontroller 

respektive rutinorienterade kontroller.  Den resultatorienterade kontrollen fokuserar på att 

verksamheten säkerställer en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Rutinorienterade 

kontroller innebär att det finns ett direkt samband mellan den faktiska kontrollen och de 

arbetsmoment som ska genomföras (Haglund, Sturesson & Svensson 2005). I Agbejule och 

Jokipiis (2009) studie framgår att många kontrollaktiviteter är nödvändiga men låg övervakning 

ger en förbättrad effektivitet. 

 

 3.2.4 Information och kommunikation 

Information och kommunikation handlar om att sprida informationen till berörda på ett 

tillfredställande sätt. Kommunikationen ska ske i rätt form och i rätt tid med hjälp av effektiva 

rapport- och uppföljningssystem. Inom offentliga organisationer ställs stora krav på öppenhet 

genom offentlighetsprincipen, vilket gör att kommuner alltid ska kunna svara upp mot högt 

ställda krav på information och kommunikation med invånarna och övriga intressenter.  Centrala 

frågeställningar på det här området är: 
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Är informationen relevant om verksamhetens ekonomi och prestation? 

Distribueras relevant information? 

Är systemen aktuella och uppdaterade? 

Finns det ansvariga för att bevaka rutiner kring informationsflödet? 

Information och kommunikation är en förutsättning för styrning av en organisation (Haglund, 

Sturesson & Svensson 2005). 

Enligt Sundgren (2010) lägger noterade företag i Sverige mycket arbete på, näst efter 

riskbedömning, att sammanställa extern och intern information för att uppdatera ledningen om 

företagets prestation i förhållande till uppsatta mål i arbetet med internkontroll. Han skriver att 

mycket resurser läggs på den här delen av COSO- modellen ute i företagen idag för att förbättra 

internkontrollen. 

 

3.2.5 Tillsyn 

Tillsynen är de kontroller som ledningen ska sätta upp. Kontroller som kan vara övervakning 

eller uppföljning. Det ska helst ske i det dagliga arbetet. Tillsynen ska resultera i förslag till 

förbättringar i syfte att stärka internkontrollen. Den ska också agera nyckel till att undvika 

överraskningar och säkerställa viktiga processer. ”En kontinuerlig tillsyn leder till en kvalitetssäkring av 

för verksamheten väsentliga rutiner och processer” (Haglund, Sturesson & Svensson 2005). 

 

3.3 Control Smart  

Sarbanes – Ox’ey – Act 2002, en lag, kom med nya standarder för att kartlägga många av de 

strukturella och kulturella problemen i informationsflödet i organisationer. För att komma till 

rätta med problemen, t.ex. det som orsakade skandalerna 2001 på stora amerikanska bolag, ger 

SOX värdefull insikt och kan guida direktörer, chefer och andra i kontrollarbetet genom att 

implementera bättre kontroller och tillsyn. Cheferna har det yttersta ansvaret. Enron, ett stort 

energibolag i USA, gick omkull på några få veckor ur investerarnas synvinkel men i själva verket 

började problemen redan 1997 med oriktiga finansiella rapporter. Orsakerna är många till denna 

skandal men en stor anledning är frånvaron av en god internkontroll (Green 2004).  

Scott Green utvecklade ”Control Smart” som möter kraven som den nya lagen SOX kräver och 

ska ses som ett komplement till COSO – modellen. Control Smart är framtagen för att vara 

enklare och inte så kostsam. 
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Control Smart är byggd på ett sätt som gör den lättbegriplig och användarvänlig. Den bygger på 

fem delar: 

 Se hoten 

 Känna sin organisation 

 Var är organisationen sårbar? 

 Skydda organisationen 

 Övervaka organisationens hälsa 

(Green 2004) 

 

 

Se hoten 

Känna sin organisation 

Var är organisationen  

sårbar? 

Skydda organisationen 

   Övervaka organisationens  

hälsa 

 

 

 

 

 

3.3.1 Se hoten 

Hur ska en organisation skydda sig om den inte ser hoten? Det är varje chefs skyldighet att skapa 

sig en bild av de olika hoten som denne står inför och oegentligheter kan förhindras redan här. 

Hoten som många chefer utsätts för genom sin personal kan leda till skadegörelse, förskingring, 

bedrägerier och massiva finansiella förluster. Hoten finns inte bara hos personalen utan 

organisationen kan få negativa effekter av kunders olika värderingar och beteenden. Krediter, 

likvida medel och andra finansiella fördelar som företag tillhandahåller eller ger sina kunder kan 

bli till hot (Green 2004). 

 

3.3.2 Känna sin organisation 

Att känna sin organisation handlar om att urskilja vilka strategier och rutiner som finns för 

organisationen (företaget) eller hur det går till när det sker försäljning, budgetering, 

löneutbetalning, personalresor, krediter, reklam och andra processer i organisationen. Ett 

Figur 2: Control smarts strategi utgör en väg till en stark och säker affärsprocess 
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flödesschema kan vara en bra hjälp där en hel process kan följas från början till slut (Green 

2004). 

 

Reklam     Beställning     Tillverkning     Leverans     Betalning    Uppföljning  

Figur 3: Ett exempel på flödesschema 

 

 

3.3.3 Var är organisationen sårbar? 

Med hjälp av flödesschemat kan nu sårbarheten analyseras närmare: Var finns fallgroparna? I 

vilken del av processen behövs förstärkning för att sänka sårbarheten. Medarbetarsamtal, 

arbetsfördelning, ansvarsfördelning är andra viktiga delar för att upptäcka var sårbarheten i 

organisationen yttrar sig (Green 2004). 

 

3.3.4 Skydda organisationen 

När man upptäckt var luckorna finns måste organisationen vidta åtgärder. Här kan olika 

lösningar skräddarsys för att passa in. En god idé är att fortsätta använda flödesschemat och 

addera kontrollaktiviteter där det behövs för att stärka processen. Det kan bli fråga om flera 

scheman för olika slags processer, både interna och externa i organisationen (Green 2004). 

 

3.3.5 Övervaka organisationens hälsa 

Övervakning är till för att ge ledningen en bild om hur organisationen mår, vilket kan liknas vid 

att många sjukdomar inte ger några yttre tecken och är svåra att upptäcka om inte en 

undersökning kommer till stånd. Övervakning ska ske kring kontrollaktiviteterna för att se till att 

de upprätthålls och följs som det var tänkt från början. Regelbundet behöver företagets hälsa 

övervakas eftersom förändringar kan skapa nya fallgropar och ge behov av ett nytt flödesschema 

(Green 2004). 

3.4  En kommuns uppbyggnad 

Alla kommuner i Sverige ska enligt kommunallagen ha en förtroendevald 2 kommunfullmäktige 

som i sin tur utser en kommunstyrelse och de nämnder som behövs för att verkställa besluten 

och sköta verksamheten. Det ska även finnas en valnämnd och revisorer enligt Kommunallagens 

3: e kap § 1-3, 8 (SFS 1991:900). Utöver dessa regler är det upp till varje kommun hur de vill 

organisera sig (Notisum.se 2011c). 

 

                                                 
2
 ) Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt 

revisorer. 
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3.4.1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige består av förtroendevalda politiker som beslutar i frågor som är av större 

vikt för kommunen. De beslutar om mål, fördelar resurser, drar riktlinjer och följer upp arbetet i 

kommunstyrelsen och nämnderna (Notisum.se 2011c ). Kommunfullmäktige är också en arena 

för den politiska debatten där frågorna ges en offentlig belysning (Kungälv.se 1999a). 

 

3.4.2 Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet som svarar för samordning och tillsyn av 

nämnderna och dess förvaltning. Styrelsen skall följa de frågor som kan inverka på kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning. De bereder ärenden som skall handläggas av fullmäktige 

samt fullgör de uppdrag som ålagts dem. De har på beslut av kommunfullmäktige det över-

gripande ansvaret för att den interna kontrollens policys och regler upprättas. Utifrån nämnderna 

ska de även utvärdera den interna kontrollen och fatta beslut om nödvändiga förbättringar 

(Notisum.se 2011c). 

 

3.4.3 Nämnd 

Nämnderna genomför verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som kommun-

fullmäktige lagt fast. Det är också nämndernas uppgift att följa upp och se till att det dagliga 

arbetet leder till önskade effekter (Kungälv.se 1999a). De beslutar i frågor som rör förvaltningen 

och i frågor som de enligt lag eller annan författning måste ansvara för. De har det yttersta 

ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig och dess uppföljning (Notisum.se 2011c). 

Nämnderna bör också konkretisera anvisningar för den interna kontrollen när det gäller bl.a. 

rutiner, attester och delegationsordningen (Haglund, Sturesson & Svensson 2001).   

 

3.4.4 Förvaltning 

Den kommunala förvaltningen ser till att fattade beslut verkställs och att det politiska 

styrsystemets intentioner och värderingar får genomslag. De skapar förutsättningar för en 

effektiv verksamhet och tydliggör ansvar och befogenheter i organisationen samt underlättar för 

kommunikationen. En annan uppgift de har är att säkerställa informationsflödet och uppmuntra 

till utvecklingsinsatser. De anställda ska också verka för målen och varje chef är ansvarig för att 

så sker (Kungälv.se 1999a).  

 

3.4.5 Revisor 

Enligt 9 kap. 9 § i KL (SFS 1991:900) prövar revisorerna om verksamheten sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
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rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig, de ansvarar 

dock inte för internkontrollen. Revisionens övergripande syfte är att granska kommunallagens 

krav på god hushållning i kommunen enligt KL 8 kap. 1 § (SFS 1991:900). Kommunrevisorerna 

ska vara minst fem stycken och vara politiskt tillsatta av kommunfullmäktige men arbetar 

opolitiskt och skall i den årliga revisionsberättelsen bl.a. uttala sig om ansvarsfrihet kan tillstyrkas. 

Varje revisor är självständig men de samarbetar och biträdes av sakkunniga yrkesrevisorer som i 

sin tur skall ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna 

fullgöra uppdraget. Självständigheten för revisorerna består i att de själva kan välja vad som ska 

granskas, på vilket sätt och därutöver göra analyser och bedömningar samt framföra dessa (Skl.se 

2010). 

Revisorns oberoende bör vara så oinskränkt som möjligt för att uppnå kontinuitet och 

förtroende för revisionen och detta regleras i Förvaltningslagens 11-12 § (SFS 1986:223) och 6 

kap 24-25 § i Kommunallagen (SFS 1991:900). Med sin granskning och prövning bidrar 

revisorerna till en effektiv verksamhet samt till att skydda demokratin, mänskliga rättigheter och 

rättssäkerheten i kommuner (Skl.se 2010). 

3.5 Kungälvs kommun 

Efter en sammanslagning av flera mindre kommuner och städer år 1974 fick Kungälvs kommun 

sin nuvarande form. Här bor ca 40 000 invånare och av dem är 3300 anställda i kommunen. 

Kommunen har förutom fullmäktige, med 59 ledamöter, en styrelse och fyra nämnder samt en 

övergripande förvaltning som är indelad i sektorer där verksamheten bedrivs. Sektorerna är FM-

service, Kultur-och samhällsservice, Skola, Arbetsliv och stöd, Vård-och äldreomsorg, 

Samhällsbyggnad, Ekonomi, Personal och Kommunledning. Varje sektor har sin egen chef 

(Kungälv.se 2010a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Figuren visar förvaltningens sektorer 
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3.5.1 FM-service 
3FM-service står för Facility Management och är en av sju sektorer i Kungälvs kommun. FM-

service är i sin tur indelad i 16 enheter som utför olika typer av verksamheter. Verksamheterna 

som bedrivs är: Måltidservice, Entreprenad, Projektledning och bygg, Båtellet, Marstrands hamn, 

Projektering, IT/Repro, Teater, Kundtjänst, Lokalvård, Fastighet- och Anläggning, Verksamhet- 

och fastighetsservice, Driftväxeln, FM-enheten, Bemanningsenheten samt Fritidsanläggningar. 

Här arbetar 420 personer. Grundidén med FM-service är att den ska verka och fungera för 

kärnverksamheten inom kommunen. En omfattande omorganisering har skett den senaste tiden, 

kommunen har gått från decentralisering mot centralisering vilket betyder stora förändringar i 

FM-service och dess verksamheter. Tanken är att minska kostnaderna, öka effektiviteten och 

konkurrenskraften men också att låta verksamheterna fokusera på kärnverksamheten. Syftet är 

att låta FM-service ta hand om tjänster som behövs i de flesta verksamheterna men som inte 

ingår i själva kärnverksamheten. FM-service samordnar och leder tjänster vilket skapar 

helhetssyn och hushållning av resurser. De har som mål att vara effektiva, kreativa och vara 

engagerade i de uppdrag de får med syfte att leverera bra tjänster.  

 

Den europeiska standarden är en grundpelare till FM-service mål, 

”The integration of processes within an organization to maintain develop the agreed 

services which support and improve the effectiveness to its primary activities” 

(European standard prEN 15221 2006-02-07) 

 

3.5.2 Internkontroll på Kungälvs kommun  

Kommunen har strategier och policys om hur internkontrollen ska skötas. Deras syfte är bl.a. att 

skydda politiker och personal från oegentligheter, säkerställa att lagar och bestämmelser efterlevs, 

identifiera och minimera risker, säkra system och rutiner. De har fastställda styrdokument såsom 

delegationsordningar, reglementen och kommungemensamma regler som ska underlätta för 

organisationen och internkontrollen har också som uppgift att se till att dessa följs. De har en 

kontrollkedja som innebär att det ska finnas ett rapporteringssystem mellan verksamheterna i 

sektorerna och ända upp till kommunfullmäktige (Kungälv.se 1999b). Nämnderna ska se till att 

uppföljning sker av internkontrollen årligen och återrapportera till kommunstyrelsen och 

revisorerna om vilka områden som granskats och vad resultatet blev (Kungälvs kommun 2010c). 

 

                                                 
3
 Marcus Neck, FMS - ekonom på Kungälvs Kommun, intervju den 7 april 2011 
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Under våren 2010 gjordes det en uppdatering av ekonomidatasystemet som ska garantera att en 

elektronisk faktura inte ska kunna passera systemet och bli betald utan att två kontroller 

genomförs, detta gäller e-fakturor på över 300 kronor. Det utförs slumpmässiga kontroller och 

stickprov när det gäller attester, leverantörsfakturor och bokföringsorder där det kan upptäckas 

avvikelser som rättas till av ansvarig på respektive enhet (Kungälvs kommun 2010c). 

 

Kommunen prioriterar olika processer från år till år. År 2010 har det interna kontrollarbetet 

omfattat fakturahantering, gåvor, uppvaktningar och representation. Under 2011 ska inom 

ekonomiområdet särskild fokus läggas på inköpsprocessen: det gäller då upphandling, avtal, 

beställning, leverans, kontroll och attest till betalning. Kommunen handlar på de ramavtal som 

faktiskt är upphandlade till 86 % med intentioner att öka avtalstroheten. Ärendehantering ska 

också synas och följas upp när det gäller antal återkopplade beslut, bifallna motioner, svarstid - 

hur lång tid det tar för en privatperson eller förening att få svar och bekräftelser. Det har också 

införts ett nytt system som ska underlätta och kontinuerligt övervaka rutiner för en bättre 

ärendehantering och kommunen ämnar dessutom utveckla och uppdatera sin ekonomihandbok. 

I vissa verksamheter kan stora kontanta flöden förekomma beroende på säsong, så 

kontanthanteringen inom organisationen granskas årligen, med ett förslag om att det ska ske 

redovisning oftare för att undvika att dessa belopp blir liggande. Varje enhetschef får vid behov 

stöd inför prognoser och hjälp med hur de ska tillgodogöra sig IT-stödet som innebär att de 

använder sig av applikationer och blanketter som finns i Agresso, ett dataprogram som 

understödjer ekonomiska rutiner. En gång per månad träffas ekonomer och enhetschefer och går 

igenom förutsättningarna, rättar till fel och tittar på redovisningen. Uppföljningen av 

internkontrollen ska sedan redovisas i årsredovisningen och i verksamhetsberättelsen (Kungälvs 

kommun 2010c). 

 

3.5.3 Attest 

Kungälvs kommun har ett attestreglemente som ingår i den interna kontrollen och syftet är att 

garantera en rättvisande redovisning och att inga oegentligheter uppkommer. Med attest menas 

att intyga att kontroll förekommit utan anmärkning. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om reglerna och kommunstyrelsen som ansvarar för 

utformningen och att de följs. Förvaltningen måste se till att det finns aktuella förteckningar över 

utsedda attestanter. Respektive sektorschef ansvarar för att handläggarna har rätt information om 

reglerna och att de förstår innebörden. Vid brister måste handläggarna rapportera till närmaste 

chef. 
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Reglerna är till för att säkerställa korrekta transaktioner, det kan t.ex. vara: 

 att betalning sker vid rätt tidpunkt  

 att det som beställts följer avtalen och levereras till kommunen 

 att bokföring sker vid rätt tidpunkt 

 att transaktionen är rätt konterad 

 

De kontroller som utförs är mottagningskontroll, som ser till att den vara eller tjänst som 

beställts är av rätt kvalitet och mottagen eller levererad. Beställningsattest innebär en kontroll 

av avtal, taxa, pris, betalningskrav eller beställning samt att verifikationerna uppfyller föreskrivna 

krav enligt lagen. Beslutsattest är en kontroll mot behöriga beslut, kontering och finansiering. 

Den sker av ansvarig chef. Den sista kontrollen är behörighetskontroll som ser till att de 

utförda attesterna är gjorda av behöriga personer. Det finns även IT-baserade funktioner för 

kontroll. 

Kommunen har som huvudregel att ingen person ensam ska hantera hela processen med en 

transaktion och att de som utför kontrollerna har rätt kompetens för uppgiften. Det får heller 

inte förekomma någon jävsituation, d.v.s. att en person sköter in och utbetalningar till sig själv 

eller en närstående. Alla kontroller ska dokumenteras och utföras i en logisk ordning (Kungälv.se 

2007). 

 

3.5.4 Upphandling 

Det finns regler och lagar att följa när det gäller upphandling som bl.a. styrs av LOU (SFS 

1992:1528), lagen om offentlig upphandling och den gäller upphandling av varor och tjänster och 

byggentreprenader (Notisum.se 2011a).  

Det innebär:  

”att upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns 

och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud 

skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.”(LOU 1:4 SFS 1992:1528) 

 

Syftet med reglementet är att kommunen och dess invånare ska få mesta möjliga nytta av 

pengarna och att ge leverantörerna möjlighet att konkurrera på samma villkor i varje 

upphandling, det kan handla om att rätt varor köps in till rätt kvalitet eller att man tar hänsyn till 

sociala eller miljöpåverkande faktorer. Kommunen och dess juridiska personer är ansvariga för 
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sina köp. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för den centrala ledningen och styrningen d.v.s. 

de sköter uppföljning, samordning, ramavtal, utveckling och att lagen följs (Kungälv.se 2006).  

 

 

Först tar man reda på vilket behov som finns och hur det kan tillgodoses, sen skrivs ett 

förfrågningsunderlag som intresserade anbudsgivare måste begära att få ta del av. Det innehåller 

bl.a. vilka krav som ställs på leverantören, tekniska specifikationer, utvärderingsgrunder och 

vilken hänsyn som måste tas till miljön och det sociala. All upphandling måste sen annonseras 

och det görs på olika sätt beroende på vilket förfarande som tillämpas. Anbudssökningar och 

anbud ska lämnas skriftligt och omfattas av absolut sekretess. Det innebär att inga besked lämnas 

förrän beslut är taget om vilken leverantör kommunen valt att ge kontraktet till. I vissa fall kan en 

leverantör uteslutas p.g.a. att de är försatta i konkurs, likvidation eller begått något brott. 

Anbudsgivaren granskas utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlaget. Kontraktet får sen 

den leverantör som uppfyller alla krav och har det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. 

Tilldelningsbeslutet får sen alla anbudsgivare med motiveringar. Alla anbudsgivare har sen tio 

dagar på sig att ansöka om överprövning (Kungälv.se 2010b). 

 

3.6 Otillåten påverkan  

Det finns många sätt en myndighetsperson kan påverkas för att utföra en tjänst åt någon annan 

eller att vara passiv. Det kan handla om våld, hot, korruption och trakasserier mot personen i 

fråga men även mot närstående. Oftast sker det i själva tjänsteutövningen men också på fritiden. 

Den svåraste formen att upptäcka är korruption, då främst i form av muta eller 

vänskapskorruption och dessa fall anmäls oftast inte (Brå.se 2007).  

Bedrägeri definieras lika i ISA 11 och SAS 82 enligt Janet L Colbert (2000). Båda standarderna 

lägger definitionen på avsiktligt uppsåt och de involverar en avsiktlig handling som leder till 

felaktighet i finansiella uttalanden och/eller rapporter. Den uppsåtliga handlingen kan medföra 

Figur 5: Modell för Kungälvs kommuns upphandlingsprocess 
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förskingring eller oriktig rapportering. Bedrägeri är ofta kopplat till manipulation, förfalskning 

och förvrängning, det är både Europas och USA standarder överens om. 

 

 

3.6.1 Korruption 

Nationalencyklopedin (2011) definierar korruption så här: 

 
”Missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor” 
 

 I Sverige är inte korruption ett utbrett samhällsproblem men likväl viktig att motarbeta i den 

offentliga sektorn, dit kommuner och andra myndigheter hör, eftersom de har ett stort ansvar 

gentemot medborgarna och förvaltar deras tillgångar. Det handlar också om att invånarna ska ha 

förtroende för kommunen och att rättssamhällets regler efterlevs. Det vanligaste är att 

kommunala upphandlingar och inköp utsätts för påverkningar från den privata sektorn, men även 

tillståndsgivning och inspektion är områden som berörs. 

Över 80 % av muttagarna finns i den offentliga sektorn och då främst i bygg och 

anläggningsbranschen. Orsaken tycks vara att det rör sig om stora belopp, kulturen och att det är 

projektinriktat. Att ta emot en gåva eller belöning i efterhand ses som den mest frekventa formen 

av korruption i Sverige (Brå.se 2007).  

Kommunen har ett ansvar att informera sina anställda och förtroendevalda om vilka regler som 

gäller och hur de ska tillämpas (Regeringen.se 2011). De har förvaltningslagen (SFS 1986:223) att 

rätta sig efter, som styr hur man ska handlägga ärenden, kommunallagen (SFS1991:900) samt 

brottsbalken, BrB (SFS 1962:700) där det står vilka som omfattas av lagen samt definitioner på 

vad som anses som muta eller inte. 

 

3.6.2 Mutbrott 

Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare tar emot en muta eller en annan 

otillåten belöning för sin egen eller annans räkning. Det gäller även de som inte är offentligt 

anställda och de som är förtroendevalda. 

Det kan t.ex. vara: 

 En gåva från en leverantör 

 Att bli bjuden på lunch 

 Att få rabatter, resor eller provision 

 Att förfoga över fordon eller fastigheter för privat bruk 
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Det finns även mutor som är dolda, det kan vara att man får köpa saker till inköpspris. Att ta 

emot pengar eller liknande ses alltid som en muta.  

Den som är offentligt anställd bör betrakta varje förmån som olämplig om den kan misstänkas 

inverka på tjänsteutövningen (Regeringen.se 2011). 

 

Motiven bakom mutbrotten kan vara många men vanligast är att få ekonomisk vinning men det 

kan också bero på känslomässiga orsaker eller kulturen i branschen.  En del tycker att de har för 

dåligt betalt och tycker ”att de är värda mer” (Brå.se 2007).                                         

 

”De flesta fallen av mutbrott sker på grund av obetänksamhet eller okunskap och 

straffet brukar oftast bli böter som när någon i offentlig tjänst i syfte att för 

affärsförhandlingar i annat land låter sig bjudas på en resa där en stor del av tiden 

ägnas till förströelse och sightseeing” 

 (Brottsbalken, BrB 20:2 SFS 1962:700 ) 

 

Orsakerna till dessa brott är att kontrollen och insynen i verksamheten är undermålig eller att 

den helt saknas. Det saknas rutiner för hur ärenden ska gå till, oklara arbetsbeskrivningar och 

ineffektiv kunskapsspridning är andra skäl d.v.s. att kommunikationen är dålig. Kulturen kan 

påverka i form av en stressad miljö, nedskärningar och nedstämdhet. Ytterligare en anledning kan 

vara att den anställde inte vill låta sig kontrolleras och tycker det är enklare att sköta affärer 

informellt. Är verksamheten utspridd eller på entreprenad kan det försvåra den interna 

kontrollen. Belöningssystem kan också göra att personer bryter mot regler för att prestera bättre 

(Brå.se 2007). 

 

Förebyggande åtgärder kan vara att ta fram riktlinjer mot korruption och sprida dessa till både 

personal och andra intressenter (leverantörer m.fl.) så de vet vad som gäller. När det gäller 

spridningen av information gäller det att situationsanpassa den istället för att ha allmänna 

riktlinjer. Återkommande diskussioner om ämnet är viktigt samt att identifiera riskgrupper såsom 

beslutsfattare och de med inflytande och även se till att ett ärende sköts av flera personer och 

kontrollera de aktiviteter som förekommer. Införande av anonymt rapporteringsförfarande kan 

också vara en preventiv handling eftersom det oftast är kollegor som ser de första tecknen på 

mutor eller vänskapskorruption. Löpande dokumentation är nödvändig men också en arbetsmiljö 

där de anställda kan säga vad de tycker och tänker är ett bra ”vaccin” mot korruption. Alla dessa 

åtgärder är i linje med vad COSO - modellen förespråkar (Brå.se 2007). 
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3.6.3 Vänskapskorruption  

Förekommer när en relation utnyttjas men där ingen muta byter händer, det är tjänster och 

gentjänster personerna emellan. Denna form av korruption sker oftast högt upp i hierarkin där de 

personer sitter som har inflytande och förfogar över betydande resurser. Det är en diskret form 

som är svår att upptäcka och en bland de vanligaste i Sverige (Brå.se 2007). 

 

3.6.4 Jäv 

I förvaltningslagens 11 § (SFS 1986:223) står det att en person är jävig när den handlägger ett 

ärende som han själv eller en närstående kan få nytta av. Man kan också vara jävig om man är vän 

eller ovän med någon som är part i ett ärende. Det gäller även om det kan finnas anledning att 

misstänka att en opartisk bedömning sker eller när det finns ett ekonomiskt beroende av 

intressenten (Regeringen.se 2011).  

 

3.6.5 Kontroll 

Ett sätt att upptäcka om det begåtts något brott är att införa slumpmässiga eller generella 

kontroller. Meningen med dessa, förutom att upptäcka korruption, är att inte personalen ska 

känna sig ifrågasatt. Nackdelen med kontroller är att det är en resursfråga och att det måste finnas 

en medvetenhet hos organisationen om att det faktiskt kan förekomma brottslighet. 

 Ett kontrollsystem bör innehålla tre steg 

1) Kontinuerlig kontroll - kan vara att det dokumenteras automatiskt när man hämtar 

information från databaser. 

2) Momentan kontroll – inspektion som utförs på fältet under tiden som en specifik uppgift 

verkställs 

3) Efterhandskontroll – uppföljning av ett avslutat ärende. 

 

Det är viktigt att alla känner till att det finns olika kontrollsystem och att dessa används hela tiden 

och inte bara när man misstänker något brottsligt (Brå.se 2007). 

 

3.7 Revisionens samhälle 

Diskussionen om internkontroll handlar till grunden om förtroende. Olof Arwinge (2010) skriver 

att ge någon förtroende sätter oss i en skör och sårbar position där vi litar på någon annan. Det är 

omdebatterat om förtroendet är en vital komponent i privat och offentlig sektor, i de flesta 

sociala sammanhang finns behovet för individer att kunna lita på varandra och det är ett 

nödvändigt fundamentalt krav i modern tid. Människor litar på förare när de går över 
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övergångstället, de litar på att maten de äter är säker och att läkaren ger dem en korrekt diagnos 

och rätt medicin. 

Alla företagsskandaler som varit den senaste tiden har involverat kränkning av förtroendet, där 

förtroendet tydligen getts till fel person i fel position. Arwinge (2010) menar att förtroende 

förlöser oss från att kontrollera medan tvivel och osäkerhet leder till kontroll. Var hittar vi den 

lämpliga balansen? Det här besvaras till stor del av vad allmänheten har för efterfrågan och vilka 

typer av risker som accepteras? Det här kan förstås variera mellan kommuner och företag.  

Kontroll är nära sammankopplad till makt, vilket ger negativ klang till begreppet kontroll. 

 

Alltid kontrollera    Aldrig kontrollera 

Inget förtroende    Alltid förtroende 

Figur 6: Illustration av det generella förhållandet mellan förtroende och kontroll 

(Arwinge 2010) 

 

Oliviero (2002) konstaterade i sin forskningsartikel att arkitekten saknas i många organisationer 

och med det vill han poängtera att det är viktigt att kompetensen finns i organisationen. Pickett 

(1999) presenterar ett liknande argument i sin forskningsartikel: 

“In one sense, the board is sold on the idea of control because they are responsible. Accountants and 

auditors are trained in this matter and so have no problems here. There are other people in the risk 

business say specialist staff such as insurance, health and safety and information technology (IT) 

security managers, project managers and legal compliance officers who tend to appreciate the 

importance of risk and controls. It’s all the other people who work for an organization, including 

managers at all levels, who are left in the dark. They got no training, no one tells them about 

control, and they tend to view it as a specialist subject” 

 

CSA är en teknik som är värd att nämna i detta sammanhang. Skinner och Spira 

(2003) skriver i sin artikel att CSA-tekniken användes först på stora oljebolag på 

1980-talet. Den implementeras med hjälp av workshops som innehåller frågor som 

de anställda får svara på. Frågor som ställs handlar om att den anställde analyserar 

risken och behovet av kontroll i sin arbetssituation. Svaren bearbetas och ger sedan 

ett ramverk där ett internt kontrollsystem planeras och utformas. Anställda är 

härmed involverade i processen. De identifierar svagheter och styrkor genom sin 

insyn i det praktiska dagliga arbete de utför. Det ger de anställda ett slags ”ägarskap” 

över kontrollsystemet. Hon skriver vidare att tillit är en viktig aspekt och att 

otillräcklig förståelse för relationen mellan tillit och kontroll kan underminera 
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effektiviteten i kontrollprocessen. Perspektivet från den anställde är något som 

försummats men som i själva verket är nyckeln till effektiv intern-kontroll. 

 

3.8 Nå Framgång 

Det finns många kommuner som kommit långt i ambitionen att bygga upp en 

fungerande internkontroll. Däremot är det inte alltid fokus ligger på det som leder till 

bra resultat i organisationen (Haglund, Sturesson & Svensson 2005). Några faktorer 

som kan bidra till framgång är att ha en genomtänkt riskkartläggning, skapa ett vidgat 

perspektiv på internkontroll, inkludera andra än bara ekonomerna och informera och 

utbilda personalen för att få acceptans och förståelse. 

 

Vidare faktorer är att regelbundet se över policydokument och regler, hitta en bra 

struktur för återrapportering och ha tålamod. Att ha tålamod gäller i högsta grad i en 

kommun där arbetet med internkontroll kan stagnera i vissa perioder, för att sedan ta 

fart igen (Haglund, Sturesson & Svensson 2005). 

 

Enligt Sundgrens (2010) respondenter har nyttan med förbättrad internkontroll varit 

främst att risken för fel i den finansiella rapporteringen har minskat och att 

personalen vet vad som förväntas av dem samt vilka mål de arbetar mot.   

Nyttan upplevs även i att företaget nu har en utvecklad strukturerad modell för 

identifiering av interna och externa risker och att företaget har utvecklat rutiner för 

rapportering av väsentliga fel och brister i verksamheten. 
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4. Empiri  
Empirin bygger på fyra personliga intervjuer och en kompletterande enkätundersökning. Två 

olika frågeformulär användes till intervjuerna för att intervjupersonerna har olika positioner i 

kommunen och besitter därmed olika typer av kunskap och har olika möjligheter att påverka. 

Den viktigaste anledningen var dock att få ut så mycket information som möjligt under 

intervjuerna.   

 

4.1 Intervjuer 

Intervjupersoner: 

Pia Jakobsson 

Pia är 47 år och har lång erfarenhet som chef inom offentlig sektor och har arbetat med frågor 

som berör lönsamhet, effektivitet och internkontroll. Hon är utbildad förvaltningsekonom och 

började som controller på Kungälvs kommun. Ekonomichef har hon varit sedan 2008. 

Lars Davidsson 

Lars är chefsekonom och har arbetat 25 år på Kungälvs kommun. Hans huvuduppgifter som 

chefsekonom är styrning och uppföljning bl.a. för hela FM - service. Han är 57 år och har 

upprättat en skrivelse om uppföljningen av den interna kontrollen på Kungälvs kommun.  

Marcus Neck 

Marcus är fastighetsekonom inom FM-service och har arbetat på kommunen i 2 år. Marcus är 

fastighetsekonom inom FM-service och har arbetat på kommunen i 2 år. Han tillhör den centrala 

ekonomisektionen men arbetar gentemot FM-Service. Det innebär att Marcus stöttar FM-Service 

ledning, som han själv ingår i, att driva och styra verksamheterna. Marcus huvudsakliga arbete är 

att utveckla och driva en ändamålsenlig ekonomistyrning som ger grund för en effektiv 

verksamhetsstyrning. I sitt dagliga arbete stöter han på frågor som rör internkontroll. 

Lisbeth Höglund  

Lisbeth är 54 år och har arbetat som upphandlare på kommunen i 7 år. Hon har lång erfarenhet 

från nuvarande och tidigare arbeten som rör lönsamhet, effektivitet och upphandling. Hon 

samarbetar mycket med FM-service i samband med olika upphandlingar. 

 

4.1.1 Kontrollmiljö 

Alla de intervjuade trivdes på sin arbetsplats med medarbetarna och miljön. Lisbeth tyckte dock 

att det var synd att upphandlarna inte var mer strategiskt placerade, de sitter placerade långt från 
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ledningen. Hon menade att de upprättar ca 700 avtal per år och det hade underlättat med en 

närmare kontakt.   

De tycker att en chef ska vara bra på att lyssna, kunna delegera och ge ansvar. Ett bra ledarskap 

bygger även på att vara stöttande, tydlig men mjuk samt fungera som ett bollplank anser 

respondenterna. När vi frågade om det stämde in på deras egenskaper så var svaret ja för alla 

utom Lisbeth då hon inte har någon chef för tillfället. 

Enligt Lisbeth Höglund har upphandlingsenheten en stark gruppsammanhållning. En målsättning 

som upphandlarna har är att göra bra och goda affärer, det som invånarna har mest nytta av.   

 

När vi bad dem likna sektorn FM-service vid ett djur svarade Marcus en uggla med förklaringen 

att den är förståndig, klok och inte så snabb. Han påpekade även att organisationen står för 

rättssäkerhet och en rättvis demokratisk process. Lars och Pia enades om en myra som är flitig, 

liten men stark och arbetar mycket praktiskt. Lisbeth hade svårt att välja djur som passade på 

FM-services kultur. När hon fritt fick associera kring upphandlingsenhetens kultur valde hon en 

örn. Örnen är skarpsynt, tydlig och har en övergripande koll.    

 

4.1.2 Riskanalys 

Lars menar att risk kan ses ur olika perspektiv, det stora eller som ett snävare problem. De 

interna riskerna är framförallt att saker köps in till rätt pris och kvalitet men också att 

redovisningen går rätt till och följer regelverket. Det finns även projektledare med stort ansvar 

och då gäller det att ha rätt person på rätt plats. Marcus uttryckte en oro när det gällde att en 

ansvarig personal tar ett felaktigt beslut i samband med leverantörsavtal inom FM-service. Risken 

för mutor och fel hantering av kassan är svår att skydda sig mot. De externa riskerna är att tagna 

beslut överklagas p.g.a. information som inte kommunen kände till och att det betalas ut pengar 

utan att man fått något levererat. En annan risk är att falska fakturor går igenom systemet och 

betalas, sa Pia. Då en leverantör levererar sämre kvalitet än vad som avtalats innebär det en stor 

risk vid stora byggnadsprojekt enligt Marcus. När vi frågade vad som händer när Kungälvs 

kommun drar ner på ekonomer och administrativ personal svarade Marcus att det ökar risken 

och påverkar den interna kontrollen. För Lisbeths del var det fakturahanteringen som var det 

stora orosmomentet. Sektorerna som beställer varor tittar inte alltid när fakturan kommer om 

avtalet följs och de har ansvaret att attestera fakturan. Fakturan ska sedan konteras och 

kontrolleras ytterligare en gång för att skickas till kommunens ekonomiavdelning. Lisbeth 

berättade att en uppmärksam vaktmästare kontaktat henne och meddelade att priset på fakturan 

var avsevärt högre än vad avtalet sa. I det här fallet hade upphandlingen skett tillsammans med 
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Göteborgs stad och vid en noggrannare granskning fattades det ett kryss i beställningen. 

Kungälvs kommun fick betala katalogpris och när felet rättades till fick kommunen tillbaka 25000 

kr.  

 

4.1.3 Kontrollaktiviteter 

Lagen om offentlig upphandling tar upp kontrollaktiviteter som informellt vill få bort 

svågerpolitiken och den syftar till att eliminera riskerna för korruption. För att en utbetalning ska 

äga rum krävs tre attester enligt attestordningen och det finns fler kontrollaktiviteter såsom 

delegationsordningen sa Marcus. Det finns tydliga riktlinjer i de anställdas befattningar om ansvar 

och vad de får göra eller inte göra men man kan aldrig skydda sig fullt ut. Det finns bygg-

kontrollanter som granskar att byggnationen stämmer med fakturorna, lagen om jäv styr detta. 

Vid misstanke om ett individuellt medvetet fel förs en dialog men den anställde och vid behov 

begär ledningen en intern revision för att se om felet kan bekräftas. Det leder i så fall till en 

polisanmälan enligt Pia. Ledningen och de anställda har regelbundna möten i förebyggande syfte. 

Vid upphandling får inte beslut tas av upphandlaren själv utan det är ledningen som måste ta 

beslutet. Lisbeth förklarade vikten av att tidsplanerna hålls och att upphandlarna tycker det är 

viktigt att vara tydliga gentemot anbudsgivare. Hon nämnde att de aldrig tackar ja till lunch med 

leverantörer eller eventuella avtalsparter för att undvika misstankar om mutor och annat 

brottsligt. Vid besök av leverantörer använder hon inte sitt eget kontor utan bokar ett besöksrum 

för att det ska hållas på en affärsmässig och formell nivå. Lisbeth är noga med vad hon säger till 

leverantörer och blivande avtalsparter samt dokumenterar allt. Dokument som upphandlaren 

upprättar förblir transparenta för alla intressenter.   

 

4.1.4 Information och Kommunikation 

De anställda får information om nya rutiner, policys och riktlinjer genom intranätet. Genom 

verksamhetsberättelsen i årsredovisningen utges också information en gång per år berättar Lars. 

Cheferna bokar regelbundna möten med alla de anställda, de har även möte vid speciella tillfällen 

eller vid behov. Snabb kommunikation sker via e-mail. De kommunicerar också genom 

personliga möten. Lisbeth säger att på upphandlingsenheten tar de reda på mycket själva genom 

att titta på styrdokumenten och håller sig ajour med lagändringar. 
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4.1.5 Tillsyn 

Marcus menar att tillsyn sker i det vardagliga och löpande arbetet. Pia och Lars säger att en 

övergripande uppföljning av ramavtalen sker en gång per år. Det är särskilt viktigt vid 

upphandling. Ledningen söker upp upphandlarna för att få klarhet i överprövningar och i andra 

ärenden. Om beslut är taget och det överprövas av annan part så är det förvaltningsrätten som 

prövar målet. 

Ett exempel på det är kommunens avtal om konstgräs på Kongevi idrottsplats som har blivit 

överprövat. Nu står kommunen inför valet att betala höga skadestånd om de ska hinna få 

konstgräs till fotbollssäsongen eller låta förvaltningsrätten processa målet som kan vara mycket 

tidskrävande.    

 

4.2 Enkätundersökning 

En enkät har skickats ut till 16 chefer för de olika verksamheterna som finns inom FM-service 

samt chefen för sektorn. Verksamheterna är: 

Måltidservice 

Entreprenad 

Projektledning och bygg 

Båtellet 

Marstrands hamn 

Projektering 

IT/Repro 

Teater 

Kundtjänst 

Lokalvård 

Fastighets och Anläggning 

Verksamhet och fastighetsservice 

Driftväxeln 

FM-enheten 

Bemanningsenheten 

Fritidsanläggningar 

 
Vi informerade respondenterna att utgångspunkten för dessa frågor är hantering av pengar, 

fakturor och beställningar, förutom fråga ett. Alla svar behandlas anonymt. 

 

Hur länge har du arbetat som sektorschef/verksamhetschef?  

Några av respondenterna har arbetat som chef mindre än ett år, men de flesta har arbetat som 

chef många år i kommunen. 
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Fråga 1 

Kan du beskriva arbetsmiljön inom din sektor med två positiva och två negativa 

egenskaper?  

 

Positiva:  

Engagemang, kunskap och utvecklingsbar 

Bra grundförutsättningar för att bli bra 

Bra fysisk arbetsmiljö 

Trevliga arbetskamrater 

Lär sig mycket och intressant 

Stor frihet och rolig arbetsplats  

Stora event, hjärtlig och öppen  

Bra bemötande 

Vilja att lösa problem för Kungälvs bästa 

Utvecklingspotential 

Kommunikation runt roller och ansvar 

Stor frihet och sammanhållningen i 

gruppen   

Varierande och utvecklande  

 

 

Negativa:  

Stressigt och otydligheter 

Ligger efter i utvecklingen 

Snål på resurser 

Mycket övertid 

Komplext och svårmanövrerad 

Långt ifrån Kungälv 

Stressigt och rörigt 

Vissa tider på tok för mycket 

att göra  

För dålig betalning för ingenjörer på 

kommunen

Fråga 2 

Ser du om det finns några risker i din verksamhet? Om ja, vilka? 

En del svarade ur arbetsmiljösynpunkt eller ergonomisk utgångspunkt. Här ställdes motfrågor 

som t.ex. Vad menar ni? i svaret och att de inte kan bedöma frågan i dagsläget. En respondent 

ansåg att inga risker förelåg så länge verksamheten hade full sysselsättning en annan svarade att 

risken fanns om privata företag skulle ta över. Någon svarade att vi hanterar stora volymer samt 

dyr utrustning så det är mycket pengar som är i verksamheten. 
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Fråga 3 

Vet du vad fakturakontroll innebär? Om ja, förklara kortfattat. 

De flesta visste vad det innebär med fakturakontroll. Kontroll innebär att man säkerställer att det 

som fakturerats är det man beställt samt att det har levererats. Sedan måste man kontera rätt 

också. Det finns systemprogram som håller koll på inkommande fakturor. Tre svarade att de inte 

visste vad fakturakontroll innebär. 

 

Fråga 4 

Hur får ni information om t.ex. nya rutiner eller regler från ledningen? 

Majoriteten svarade att informationen delgavs genom möten med ledningen och några få ansåg 

sig få information via e-mail, intranät eller post. En respondent upplevde informationen från 

ledningen som obefintlig. Någon svarade att denne själv satt med i ledningen och själv var 

delaktig i utformandet och beslutandet om nya rutiner och regler. 

 

Fråga 5 

Är informationen om internkontroll lätt att förstå? 

Den här frågan gav flest nej men några få tyckte informationen var lätt att förstå. En respondent 

påpekade att det alltid fanns någon att fråga om man inte förstod. 

 

Fråga 6 

Kontrollerar ledningen er verksamhet? Om ja, hur ofta och på vilket sätt? 

Ekonomiska månadsavstämningar har tre svarat. Fem svarade att det förekommer för lite och att 

verksamheterna sköter sin egen kontroll. En respondent ingår i ledningen och kontrollerar sin 

egen verksamhet medan en annan svarade: ja - kontroll av verksamheten sker bl.a. genom 

revision. Jag har nyligen varit med i en studie som PwC har gjort för att revidera IT området. 

 

Fråga 7 

Vet du vad internkontroll är? Om ja, beskriv kortfattat. 

Styrning, ledning, uppföljning och rutiner svarade en respondent. Här besvarades frågan på 

liknande sätt av alla respondenter förutom två som inte visste vad internkontroll var. 

En respondent svarade: ja, bl. a. ingen får skriva på för egen räkning, man behöver eliminera risk 

att man köper saker och godkänner utlägg själv. En annan respondent beskrev internkontroll 

med kvalitetsledningssystem som Lex Maria, Lex Sarah, tillbudsrapporter och avvikelserapporter 

mm. och svarade dessutom med lagen SO,SFS 2006:11, rutin för hantering av fel och brister. 
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5. Analys 

 

5.1 Kontrollmiljö 

 

 

Enligt COSO-modellen är kontrollmiljön grunden och den ska spegla människors erfarenhet, egenskaper och 
organisationens kultur, policys och reglemente.  
 

  
Effektiva och goda ledare är skickliga på att tolka de situationer som de hamnar i och med ett 

gott ledarskap skapas en god kontrollmiljö. En chef är vad han eller hon uppfattas och upplevs 

vara, inte vad chefen själv tror sig vara eller vad titeln eller befattningsbeskrivningen säger 

Morgan (1999). Enligt intervjuerna var cheferna på ekonomisektionen väl medvetna och hade 

bestämda åsikter om hur ett bra ledarskap ser ut, de själva eftersträvade att bli så bra ledare som 

möjligt. De trivs i sin arbetsmiljö och har den uppfattningen att den närmaste personalen känner 

samma sak. Personalen på ekonomikontoret har relevant utbildning och lång erfarenhet av 

ekonomiskt arbete där internkontrollen blivit en viktig del. 

I enkäten fick vi reda på att FM- service har personal med kunskap och engagemang vilket kan 

tyda på en god kontrollmiljö. I en organisationskultur finns såväl formella som informella 

mönster. Det gäller att skapa en miljö där alla är medvetna om vilka spelregler, attityder och 

värderingar som gäller (Sturesson, Haglund & Svensson 2005). 

 

Kontrollmiljön försämras däremot av otydligheter, stress, och mycket övertid på FM-service. 

Organisationens storlek gör miljön komplex och svårmanövrerad, särskilt vid ständiga 

omstruktureringar och förändringar uppgav en anställd verksamhetschef. I enkäten påstods att 

kommunen är snål på resurser och att den ligger efter i utvecklingen. Allt detta försämrar 

internkontrollen i kommunen. 

 

Enligt empirin kunde kontakten mellan upphandlingsenheten och ledningen förbättras, den är i 

dag minimal och avlägsen vilket försvårar arbetet. Kommunen har många lagar och regler att 

rätta sig efter såsom kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om upphandling och brottsbalken.  

Kungälvs kommun har genom sina dokument och policys integrerat dessa lagar med sina egna 

strategier för att få en så bra internkontroll som möjligt. Dessa dokument och policys är 

beslutade och förankrade hos kommunfullmäktige för att sen verkställas ute i verksamheterna 

med hjälp av respektive sektorschef.  
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 En god kontrollmiljö skapas inte automatiskt genom ett politiskt beslut utan utvecklas med tiden 

och människorna som arbetar på platsen (Sturesson, Haglund & Svensson 2005). 

 

5.2 Riskanalys 

 

 
Det är viktigt att identifiera och bedöma riskerna samt att det är en ständigt pågående process enligt COSO – 
modellen. 
 

 
Ledningen är medveten om riskerna och de interna är framförallt fakturahantering, handkassor, 

kontanthantering, risk för mutor och att avtal inte följs. Det är viktigt att ha ett uttryckt stöd från 

ledningen för avsaknad av ett sådant stöd leder troligen till lägre fokus på internkontrollprocessen 

skriver Arwinge som svar på frågan vad som är viktigt för att skapa en väl fungerande 

internkontroll inom kommunen. De externa riskerna kan vara att ledningen tar felaktiga beslut 

utifrån information som inte var pålitlig eller att leverantörer inte levererat enligt avtalad kvalitet 

och pris. 

När kommunen blivit medveten om risker som finns bör dessa vägas gentemot varandra för att 

kunna prioritera de med hög risk och det har Kungälvs kommun påbörjat sitt arbete med. Det 

här bekräftar vår teori från Control Smarts ideologi om att det är varje chefs skyldighet att skapa 

sig en bild av de olika hoten som organisationen står inför. Oegentligheter kan förhindras redan 

här. Hoten som många chefer utsätts för genom sin personal kan leda till skadegörelse, 

förskingring, bedrägerier och massiva finansiella förluster (Green 2004). 

 
Enkätundersökningen visade att många av cheferna i FM-service hade svårt att urskilja några 

ekonomiska risker. Enligt teorin Control Smart är det svårt att skydda sig om inte hoten 

identifieras. Anledningen till att cheferna inte kunde identifiera några risker kan bero på okunskap 

eller att frågan var svårtolkad. Dessutom användes öppna frågor, vilket ledde till att frågan 

tolkades olika beroende på vilken verksamhet som respondenten tillhörde.  

 

Arwinge menar att avsaknad av internkontroll medför i sig en ökad risk och att det är allmänt 

känt och accepterat att internkontroll förebygger och hindrar oegentligheter. 

En respondent menade att risken ökar vid nedskärningar och besparingstider i kommunen för 

det administrativa blir ofta drabbat, där många kontrollaktiviteter utförs.  
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5.3 Kontrollaktiviteter 

 

 

Kontrollaktiviteter ska förebygga, upptäcka och korrigera fel. Det är åtgärder som görs i form av riktlinjer, 
ansvar, uppföljning och utvärdering. 
 

 

Kommunen har vidtagit åtgärder för att minimera riskerna med hjälp av olika lagar, rutiner och 

dokument som de anställda ska följa t.ex. kommunallagen, förvaltningslagen, attest- och 

upphandlingsreglemente (där LOU ingår), kommungemensamma spelregler och 

delegationsordningen. När det gäller utbetalningar så ska minst tre personer attestera för att det 

ska godkännas och lagen om upphandling ska minska risken för korruption. Det är också viktigt 

att från kommunens sida vara tydliga mot alla intressenter och att de aktar sig för att ta emot 

gåvor eller bli bjudna på lunch så inga misstankar om oegentligheter uppstår. Den som är 

offentligt anställd bör betrakta varje förmån som olämplig om den kan misstänkas inverka på 

tjänsteutövningen (Regeringen.se 2011). 

 

Alla ärenden dokumenteras för att kunna behålla den transparens som kommunen strävar efter 

då deras verksamhet är offentlig. Det finns även ett nytt datakontrollsystem som ser till att 

hanteringen av e-fakturor går rätt till.  

 

I de anställdas befattningsbeskrivning ska det framgå vilket ansvar och befogenheter de har.  

Ekonomisektionen och upphandlarna har regelbundna möten i förebyggande syfte där aktuella 

problem diskuteras och vid behov extra möten. 

De har likaså en intern strategi om hur internkontrollen ska skötas, förbättras och följas upp där 

olika processer prioriteras från år till år. Där står det att handkassorna, inköpsprocessen och 

ärendehanteringen ska synas och utvecklas under 2011, samt att ekonomihandboken ska 

uppdateras.  

 

Vid misstanke om ett individuellt fel förs en dialog med den anställde och en intern revision kan 

behövas för att se var någonstans det brister. Det är viktigt att ta reda på om felet är medvetet 

eller om rutinerna är bristfälliga för att snabbt kunna åtgärda detta. Arwinge (2010) poängterar att 

allt mer information lyfts in i informationsdatasystem och därför är det viktigt att ha löpande 

kontroller av dessa system så obehöriga inte får tillträde eller förhindra att fel information sprids.  
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Många teorier som framförts av både forskare, brottsförebyggande rådet, svenska kommuner och 

landsting men framförallt COSO – modellen förespråkar kontroller av olika slag men med en viss 

försiktighet för att anställda ska uppleva att de har ledningens förtroende och inte känna sig 

ifrågasatta. Det är viktigt att ha kontroller som alla känner till och inte bara utföra dem när det 

finns misstanke om brott (Brå.se 2007). 

 

5.4 Information och Kommunikation 

 

 
Kommunikation ska ske i rätt tid och i rätt form (COSO) och är en viktig del i en offentlig organisation där 
öppenheten är en hörnsten. 
  

 

De anställda får regelbundet information om nya rutiner, policys och riktlinjer via intranätet som 

är tillgängligt för alla som arbetar i kommunen. Kommunikationen sker även genom e-mail, 

personliga möten eller i grupp. I årsredovisningen hittas verksamhetsberättelser med information 

om tidigare år, det är dock viktigt att varje anställd söker ny information och håller sig ajour med 

nya lagar och regler. 

 

Förvaltningen har skyldighet att informera medborgare om vad som pågår i kommunen. 

Informationen ut till de olika verksamheterna i FM-service var enligt enkätundersökningen inte 

optimal. En del ansåg den till och med vara obefintlig. 

 

Kommunikationen enligt intervjuerna ansågs vara bristfällig med anledning av att avdelningar 

med behov av samarbete låg långt ifrån varandra.  

 

5.5 Tillsyn 

 

 

Tillsynen ska helst ske i det dagliga arbetet och resultera i förslag för att förbättra internkontrollen.  
 

 
Det är chefernas uppfattning att tillsyn sker i det dagliga och löpande arbetet. Ramavtalen följs 

upp en gång per år. Sker det överprövningar av upphandlingar tar ledningen del av processen.  

Kommunens revisorer har som uppgift att se till att internkontrollen är tillräcklig och kommunen 

har sin kontrollkedja som ska säkerställa rapporteringssystemet mellan verksamheterna och 

kommunfullmäktige. 
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Det utförs slumpmässiga kontroller och stickprover, vid fel ska detta rättas till av ansvarig chef. 

Uppföljningen av interkontrollen sker årligen genom verksamhetsberättelsen och 

årsredovisningen.  
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6. Slutsatser 

 

Hur kan Kungälvs kommun skydda sig från oegentligheter med hjälp av internkontroll? 

Använder de sig av en väl fungerande modell för internkontroll idag?  

Internkontroll är en ständigt pågående process som ska underlätta och ge organisationer 

vägledning i vad de bör tänka på för att skydda sig mot bl.a. korruption, mutor eller felhantering 

av fakturor och ärenden. Det är viktigt att implementera detta både i ledningen och hos de 

anställda. Kungälvs kommun har arbetat fram policys och dokument utifrån Sveriges lagar och 

regler som ska följas på kommunen för att förhindra oegentligheter men följer ingen särskild 

modell.  En del chefer och medarbetare längre ner i hierarkin förstår inte vad de betyder och får 

inte tillräckligt med information. Vår slutsats är att kommunen skulle kunna dra stor nytta av att 

använda COSO-modellen för få en förbättrad, förenklad och kostnadseffektivare internkontroll. 

Modellen är ett tydligt ramverk för att få en bra struktur till internkontrollen, samt även bidra till 

en bättre hantering och design. COSO-modellen har en dynamisk karaktär vilket gör den 

användbar på Kungälvs kommun, där de fem olika delarna tillsammans skulle bilda en bättre 

utgångspunkt för internkontrollarbetet.  

Kungälvs kommun skulle även kunna skydda organisationen genom en bättre struktur och 

organisera sig tydligare för det ger förståelse och en bättre tillgänglighet i kommunen.  

 

På vilket sätt kan Kungälvs kommun förebygga ekonomisk brottslighet inom i sektorn 

FM-Service?  

Sektorn FM-service är en stor sektor med många olika verksamheter i olika storlekar. Här drar vi 

slutsatsen att de olika verksamhetscheferna behöver få en djupare förståelse för internkontroll 

som helhet och att nya kontrollaktiviteter behöver implementeras. Rutiner och riktlinjer behöver 

specificeras för de olika verksamheterna eftersom sektorn innehåller vitt skilda verksamheter. 

Kommunikationen behöver stärkas allmänt men särskilt mellan ekonomisektionen och 

verksamheter som inte ligger placerade i kommunhuset för att bättre förebygga ekonomisk 

brottslighet.  

 

Hur ser deras kontrollmiljö ut idag?  

Slutsatsen vi kan dra från intervjuer och enkäten är att kontrollmiljön är god. De vi frågat trivs 

och är engagerade i sitt arbete. Ledarskapet är bra och det finns regler att följa. Det förekommer 

sunda värderingar och beteenden som är önskvärda hos medarbetare. 
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Hur uppdateras kontrollsystemen?  

Den skrivelse som finns om internkontroll uppdateras årligen genom uppföljning och utvärdering 

men då processen är fortgående borde även uppdateringen ske mer kontinuerligt för att 

säkerställa en effektiv internkontroll. Kontroll är nära sammankopplad till makt, vilket ger negativ 

klang till begreppet kontroll. Det är viktigt för kommunen att balansera motpolerna förtroende 

med kontroll till sina anställda.  

 

Vilka är de största externa respektive interna riskerna? 

 Riskkartläggningar behöver upprättas inom fler verksamheter i kommunen för att lättare ha god 

tillsyn. En stor extern risk är att det fattas beslut utifrån felaktig information och det kan  leda till 

överklagande av kommunens beslut. Detta gör att processen tar mycket lång tid och ger stora 

merkostnader för kommunen som ska hushålla med sina resurser och se till att skattebetalarnas 

pengar utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är svårt att avgöra vilken extern risk som är störst 

för det beror på många olika faktorer. 

Interna riskerna är bl.a. avtalsbrott, mutor, fakturahantering, informationssystemets tillförlitlighet, 

stöld vid hantering av kontanta medel och personalens okunskap. Den största interna risken är 

svår att urskilja men mutor var det som stjälpte Göteborgs stad, vilket gör den risken till den mest 

tänkbara i Kungälvs kommun, dessutom är mutbrott svåra att upptäcka. 
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7. Egen reflektion 
 

7.1 Modell anpassad för en kommun 

Att visualisera, dvs. med en bild åskådliggöra processen, är ett bra sätt att förmedla arbetet med 

den interna kontrollen och därmed ökar förståelsen. Vi har utifrån COSO – modellen skapat en 

ny modell som kan hjälpa kommuner med sitt arbete. Cirkeln betyder att internkontrollprocessen 

hela tiden ska fortsätta, den börjar med riskkartläggning för att fortsätta med upprättande av 

kontrollaktiviteter där riskerna upptäckts. Cirkeln fortsätter och kommunikationen analyseras och 

utvärderas. Kommunikationen bör vara i olika former för att passa olika situationer. 

Informationen måste vara anpassad till läsaren, tydlig och enkel att förstå. Cirkeln sluts efter att 

processen passerat uppföljning och tillsyn. Det viktiga som utgör basen och spelplanen för 

internkontroll är det som står i mitten av cirkeln. Här i kontrollmiljön behövs kompetenta ledare, 

en god kultur, bra regler samt sunda värderingar.  

 

Internkontrollprocessen 

 

 

 

 

 
Figur7: En modell för internkontrollprocessen i en kommun 

 

 

Säkerligen är det många kommuner runt om i Sverige som inte känner till COSO-modellen som 

skulle underlätta deras arbete med internkontroll. Vi tror det skulle vara bra om kommuner 

kommunicerade med varandra så att de kan dra nytta av varandras kunskaper och beprövade 

modeller. Den här kopplingen mellan kommuner tror vi saknas i Sverige idag. Kommuner i 

liknande storlek skulle säkert kunna utbyta mer än bara internkontrollkunskaper med varandra.  

 

 

Kontrollmiljön: 
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Regler 
Beteenden 
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Besparingar borde egentligen inte påverka den internkontrollen om den är implementerad på ett 

sådant sätt att kontroller utförs i det dagliga och löpande arbetet. Det är viktigt att tydliga 

arbetsbeskrivningar finns för nyanställda för att redan då införa kontrollaktiviteter som blir en 

naturlig del av det dagliga arbetet. Enligt en intervju ansågs att vid dåliga tider kommer 

internkontrollen i kläm, men vår uppfattning är att det inte alls behöver vara på det viset. 

 

Strukturen på organisationen är något som enligt vår uppfattning skulle kunna behöva en 

förändring. Under den tiden vi har samarbetat med kommunen har organisationen upplevts som 

rörig och spretig. FM-service skulle behöva delas upp enligt vår uppfattning för i den här sektorn 

ligger många olika slags verksamheter som inte har några kopplingar alls.  

 

En del kommuner har fler förvaltningar istället för en som Kungälvs kommun har och låter 

ekonomisektionen vara överordnad de olika förvaltningarna. Ekonomisektionen får då en 

viktigare och övergripande roll som därmed gör att internkontrollen lättare kan implementeras 

tror vi.  

 

En studie om internkontroll på en kommun med över 3000 anställda på 10 veckor gör att tiden är 

knapp och vår analys blir bara en första djupdykning. För att få mer bredd och undersöka hela 

kommunen ännu närmare krävs mycket mera tid. Den här studien har endast kunna skrapa på 

ytan i detta stora ämne som blivit högaktuellt i hela landets kommuner och sannolikt andra 

organisationer också. Om mer tid hade funnits till denna studie hade troligtvis 

enkätundersökningens bortfall blivit mindre. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Den här studien tar reda på hur internkontrollen ser ut i en mellanstor kommun i Sverige men 

hur ser det ut i andra organisationer i offentlig sektor som landstinget, skolverket, 

försäkringskassan eller skattemyndigheten? Sannolikt är de i behov av en förbättrad och stärkt 

internkontroll också. Det hade varit intressant att i en studie följa en implementering av COSO- 

modellen i en organisation och se konsekvenser, motgångar och framgångar av införandet. En 

annan aspekt som är intressant är att se internkontroll ur ett större perspektiv, inte bara 

ekonomiskt utan utifrån andra typer av nödvändiga kontroller som i slutändan ger 

kostnadseffektivitet och besparingar. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

1. Vad heter du?  

2. Hur länge har du arbetat här? Vad har du för utbildning? 

3. Trivs du med ditt arbete/arbetskamrater?   

4. Vad har du för arbetsuppgifter? Vad ansvarar du för? 

5. Hur tycker du en bra chef ska vara? Stämmer det in på din chef eller hur är 

hon/han? 

6. Kan du beskriva hur det går till vid större upphandlingar eller uppköp? 

7. Efter en större upphandling/försäljning, redovisar/återrapporterar ni 

någonting gentemot kommunledningen? 

8. Hur väljer ni det slutliga byggbolaget/fastighetsbolaget/entreprenören?  

9. När en större in/utbetalning sker, hur går det till? Vem ansvarar för det?  

10. Vet du om det är någon skillnad på beroende på storleken/beloppet? 

11.  Var tror du den största risken finns att kommunens medel används på ett 

felaktigt sätt? 

12.  Har du råkat begå något misstag? Vad blev följden? 

13.  Rapporterar du till någon? Vem? 

14.  Hur ser kommunikationsvägarna ut på kommunen? Hur får ni information 

om t.ex. ändrade rutiner osv. ? 

15.  Hur hanteras oegentligheter i organisationen, om något upptäcks vet alla 

vad som ska göras och vem man ska rapportera till? 

16.  Känner du till om kommunen har en intern kontroll? 

a. Vid ja: Vad känner du till om den? Modell? Utvärderas den? 

17.  Kontrollerar ledningen det ni gör på något sätt? Hur och hur ofta? 

18.  Kan du likna FM-service vid ett djur? 
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Bilaga 2 Chefsfrågor  

1. Vad heter du?  

2. Hur länge har du arbetat här? Vad har du för utbildning? 

3. Trivs du med ditt arbete/arbetskamrater?  

4. Vad har du för arbetsuppgifter? Vad ansvarar du för? Titel? 

5. Hur tycker du en bra chef ska vara? Stämmer det in på dig? 

6. Känner alla medarbetare till vad intern kontroll är och vilken modell ni 

använder? 

7. Vilka är de interna respektive externa riskerna? 

8. Hur implementerar ni nya rutiner? Hur ofta? 

9. Vilka åtgärder vidtas för att upptäcka, förebygga och korrigera fel? 

10.  Har någon berättat om misstag som begåtts och vad leder det till?  

11.  Hur informeras anställda om nya rutiner?  

12. Vilken information får nyanställda om vilka regler som gäller? 

13.  Hur utvärderas den interna kontrollen? Hur ofta? 

14. Vad kostar det att upprätthålla den interna kontrollen? Vad får den kosta? 

15.  Minskar anslagen för intern kontroll vid nedskärningar?  

16.  Kan du likna FM-service vid ett djur? 
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Bilaga 3 Enkätfrågor 

Utgångspunkten för dessa frågor är hantering av pengar, fakturor och beställningar, 
förutom fråga ett. Alla svar behandlas anonymt. 
 
Namn:  
 
Hur länge har du arbetat som PV-ledare eller chef?  
 
Fråga 1 
Kan du beskriva arbetsmiljön inom din sektor med två positiva och två negativa 
egenskaper?  
 
 
Fråga 2 
Ser du om det finns några ekonomiska risker i din verksamhet? Om ja, vilka? 
 
 
 
Fråga 3 
Vet du vad fakturakontroll innebär? Om ja, förklara kortfattat. 
 
 
 
Fråga 4 
Hur får ni information om t.ex. nya rutiner eller regler från ledningen? 
 
 
 
Fråga 5 
Är informationen om internkontroll lätt att förstå?  
 
Fråga 6 
Kontrollerar ledningen er verksamhet? Om ja, hur ofta och på vilket sätt? 
 
 
 
Fråga 7 
Vet du vad intern kontroll är? Om ja, beskriv kortfattat. 
 
 

 


