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Abstrakt
Det bedrägliga beteendet i kommuner har fått allt mer uppmärksamhet de senaste åren, media
har fokus på bedrägerier och nya skandaler avlöser varandra. En stark intern kontroll anses
bidra till en mindre risk för att en organisation utsätts för bedrägligt beteende. En del studier
motsäger detta och påvisar att tekniska kontroller och regler inte har så stor inverkan på det
bedrägliga beteendet. I kommunallagen finns regleringar kring att kommuner ska arbeta med
intern kontroll, samt vem som har det yttersta ansvaret för att det sköts på ett korrekt vis.
Studiens syfte har varit att ge en förståelse till varför det bedrägliga beteendet finns trots att
intern kontroll genomförs i kommuner, samt om det finns någon koppling till människans
riskbenägenhet och beslutsfattande.

Eftersom det finns relativt lite forskning inom detta område i Sverige är det väl lämpat att
använda en explorativ forskningsstrategi. Studiens ansats är abduktiv och dess metod är av
kvalitativ karaktär. Beroende på att uppsatsen har känsliga delar som behandlar bedrägligt
beteende, har den empiriska delen samlats in via semistrukturerade intervjuer med
respondenter från fem kommuner.

Studiens slutsatser har framkommit utifrån fyra områden som har betydelse för det bedrägliga
beteendet. Den första slutsatsen är att samtliga kommuner i undersökningen har ett bra internt
kontrollarbete, en medvetenhet samt riskhantering som ger goda chanser att säkerställa att
rutiner fungerar. En slutsats för uppsatsens mjukare delar som behandlar etik och
organisationskulturen är att det skiljer sig åt väsentligt mellan kommunerna. Det finns i
dagsläget för lite utbildning inom intern kontroll och för att motverka bedrägligt beteende. Ett
bedrägligt beteende upptäcks och motverkas enklare då medarbetarna har kunskap.
Kommunerna tar en begränsad hänsyn till det mänskliga beteendet, då de hellre valt att göra
tekniska kontroller. Detta anses vara för att det är känsligt att kontrollera personer och inte
processer i verksamheten. I de bedrägerier som uppkommit i intervjumaterialet finns en tydlig
koppling till att människan inte alltid är rationell utan fattar sina beslut utifrån sina egna
erfarenheter och med hjälp av sannolikhetsbedömningar.

Abstract
The deceitful behavior in municipalities has received more attention the last couple of years,
media has focused on frauds and new scandals keep replacing each other. A strong, internal
control is considered to contribute to less chance for an organization to be subject of
fraudulent behavior. Some studies contradict this fact and indicate that technical controls and
rules don’t affect this behavior in the extent that some people claim it to do. There are
regulations in the local government law regarding how municipalities are supposed to work
based on internal controls and who has the responsibility for everything to be done in a
correct way. The purpose of the study is to provide an understanding of why the deceitful
behavior exists despite the fact that internal controls are implemented in municipalities, and
whether there is any connection to the human appetite for risk and decision making.

Since there is not an excessive amount of research within this particular field in Sweden it is
well suited for an exploratory research strategy. The study’s approach is abductive and the
method is of a qualitative character. Due to the fact that this study is dealing with fraudulent
behavior, the empirical part of the study has been collected through semi structured interviews
with respondents from five different municipalities.

The study's conclusions have emerged from four areas that are significant for the deceitful
behavior. The first conclusion is that all five municipalities in the research has adequate
internal control systems, an awareness regarding risk management which provides good
conditions to ensure that the routines work effectively. Another conclusion for parts of the
study which addresses ethics and the organizational culture is that these differentiate
substantially between the municipalities. There’s a shortage of education within the field of
internal controls and how to counter fraudulent behavior, which is easier discovered and dealt
with if the employees are well educated in how to handle it. The municipalities take a limited
consideration to human behavior, since they rather choose technical controls. This is
considered to be favorable because controlling people is considered to be sensitive while
controlling processes are not. There’s a clear connection of the frauds discovered in the
interviews and the fact that people are not always rational, but rather base their actions on
their own experience and probability assessments.

Förord
Då dessa tio hektiska veckor bidragit till ett nytt kunskapsbringande inom ett väldigt
intressant ämne, det bedrägliga beteendet, ser vi positivt på att få ta denna kunskap med oss ut
i arbetslivet. Minnen har skapats i hopp och förtvivlan, kontakter har byggts och prövningar
har fullföljts.

Vi vill frambringa en varm tacksamhet till ett antal personer som möjliggjort det här arbetet.

Vi vill tacka vår handledare Bengt Igelström för hans intresse, tillgänglighet och ledning
under de här veckorna. Det har varit intensiva, entusiastiska samt trevliga möten i samband
med handledningen.

Vi vill tacka respondenterna som deltagit i intervjuerna och delgett oss dokument kring deras
interna kontrollprocesser. Vi är även tacksamma för deras goda bemötande och hjälpsamhet.

Vi vill tacka Sanna Svensson som ställt upp och korrekturläst vår uppsats.

Sist men absolut inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner. Ni har ställt upp för oss
genom stöttning av alla dess slag, när vi vid många tillfällen varit onåbara i vår bubbla av
intern kontroll och bedrägligt beteende.

Kristianstad, 2013-05-07

______________________
Lina Lund

______________________
Viktoria Nilsson
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1. Inledning
I detta inledningskapitel belyses bakgrunden för uppsatsens ämne, sedan presenteras
problemdiskussionen som slutligen utmynnar i problemformulering, syfte och avgränsning.

1.1 Bakgrund
Intern kontroll är ett verktyg som används för att säkerställa att lagar och reglemente med
mera tillämpas enligt kraven från myndigheterna. Detta för att säkerställa att redovisningen är
korrekt och tillförlitlig. Genom att ha en bra intern kontroll med integrerad riskvärdering,
kontrollmoment och uppföljning kan allvarliga fel och brister upptäckas och korrigeras
(Ekonomistyrningsverket, 2013). Intern kontroll handlar också om att arbeta med
förebyggande åtgärder för att motverka allvarliga fel innan de uppkommit eller minimera
konsekvenserna av de fel som trots allt har inträffat (Sveriges Kommuner och Landsting ,
2008). Detta görs genom att kommunens anställda identifierar möjliga risker, utför
riskvärdering, för att utifrån detta sätta in förebyggande åtgärder för att motverka allvarliga fel
(Sveriges Kommuner och Landsting , 2008). Vanasco, Skousen, & Verschoor (1995) skriver
att intern kontroll definierades först i USA, och definitionen vidareutvecklades sedan i USA
1949. Utvecklingen och utformningen av intern kontrollrapportering har påverkats av
uppmärksammade fall av olika sorters ekonomiska bedrägerier och ökad oro för den stigande
utbredningen av bedrägeri. Enligt Vanasco m.fl. (1995) tycks omfattningen av intern
kontrollrapportering skilja sig åt mellan länder. Nationella kulturer kan ha företräde framför
professionell kultur av intern kontrollrapportering. För att nå ett gemensamt regelverk för
intern kontrollrapportering över hela världen, bör utformningen av regelverket sträva efter att
skapa ett gemensamt ramverk där medlemmar kan ge feedback på kulturella, juridiska,
politiska och ekonomiska egenskaper som kan inverka på den interna kontrollrapporteringen
(Vanasco m.fl., 1995). Rezaee (1995) skriver att COSO-rapporten (Committee of Sponsoring
Organizations) är ett ramverk som utgjorde ett stort genombrott i utvecklingen av intern
kontroll. Globalisering, tekniska framsteg, ökande konkurser och omskrivna bedrägerier har
lett till att företag lägger större fokus på interna kontrollsystem. COSO-rapporten stärker
värdet och betydelsen av intern kontroll samt upprättande av ett korrekt och effektivt internt
kontrollsystem (Rezaee, 1995).
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Konsekvenserna av olika stora ekonomiska skandaler, som till exempel Enronkonkursen i
USA, ledde till att företag måste ha större fokus på att hitta bedrägerier, öka kontrollen över
den finansiella rapporteringen och göra fördjupade analyser av den interna kontrollen
(Knechel, 2007). I Gävle kommun lyckades en kvinna förskingra miljontals kronor under
2009 till 2012, det uppmärksammades under hösten 2012. Enligt rapporten som Ernst &
Young (2013) har gjort på uppdrag av Gävle kommun så framkommer det att kvinnan bakom
förskingringen hade full tillgång till hela processen av manuella utbetalningar. Några
kontroller för processen av manuella utbetalningar fanns inte, vilket möjliggjorde
förskingringen (Ernst & Young AB, 2013). Franck och Sundgren (2012) beskriver att intern
kontroll i företag ofta sker som så att ansvariga personer själva bestämmer vad som ska
kontrolleras i deras eget ansvarsområde. Detta blir en form av självvärdering. Om ett företag
har en ansvarig chef som löpande arbetar med intern kontroll medför det en högre kvalité av
den interna kontrollen och större framgång att upptäcka bedrägeri. Som ansvarig chef för
intern kontroll är det viktigt att implementera och utveckla ändamålsenliga kontroller och
sprida information om företagets riskpolicy inom organisationen för att förebygga bedrägerier
(Franck & Sundgren, 2012).

1.2 Problemdiskussion
Rae och Subramaniam (2008) visar i sin rapport att kvalitén på intern kontroll och rättvisa i
organisationen påverkar de anställdas riskbenägenhet att begå bedrägeri. Det är viktigt att
organisationer lägger mer fokus på att förhindra och upptäcka bedrägeri. Konsekvenserna för
de anställdas bedrägeri blir finansiellt kostsamma för organisationerna, cirka 50 miljarder
dollar per år i USA (2003). Rapporten visar att de flesta bedrägerier begås av anställda inom
organisationen och utav dessa begås 67 procent på ledningsnivå (Rae & Subramaniam, 2008).
Holtfreter (2008) skriver att forskning inom området för bedrägeri har ökat. Analysen visar att
det finns många viktiga faktorer att ta hänsyn till vid bedrägeri. Vid en omfattande intern
kontroll hittas fler bedrägerier, dessa är oftast mer kostsamma och begås av män (Holtfreter,
2008). DeBondt, Forbes, Hamalainen, & Muradolglu (2010) tar upp begreppet behavioural
finance som visar att människan tar beslut baserade på sina framtidsutsikter vilka ofta mäts i
sannolikheter. Behavioural finance bidrar till tre insikter, den första är att mänsklig intuition
är ömtålig, eftersom den lätt faller i förutsägbara mönster. Den andra är att ta hänsyn till
beslutsprocesser för att få en djupare insikt i beslutsfattandet och slutligen att människors
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personliga övertygelser är relevanta i deras beslut (DeBondt, Forbes, Hamalainen, &
Muradolglu, 2010).

Daniel Kahneman och Amos Tversky (1974) utvecklade en beteendevetenskaplig ekonomisk
teori som kom att kallas för prospektteorin. Denna teori redogör för hur människan väljer
mellan olika valmöjligheter, som innefattar sannolikheten samt risken för de olika kända
utfallen. Teorin påpekar att människan fattar beslut genom att värdera vinsten eller förlusten
istället för att ta hänsyn till slutresultatet samt att den använder sig av heuristik vid
utvärderingen (Tversky & Kahneman, 1974). Människan förlitar sig på enkla och effektiva
regler som används vid snabba beslut, det vill säga heuristiska principer som förenklar
komplexa uppgifter genom sannolikhetsberäkningar. Detta i sin tur leder till att uppfattningar
bedöms på ett enklare sätt (Tversky & Kahneman, 1979). Psykologin är en viktig faktor för
att förstå människans beteende vid beslut. Kognitiv psykologi, känslomässiga aspekter samt
social interaktion styr till en viss del våra handlingar, av den orsaken menar forskare inom
behavioural finance att människan sällan är fullständigt rationell (DeBondt, Forbes,
Hamalainen, & Muradolglu, 2010).

Baserat på ovan nämnda diskussion har vi observerat att en mängd skandaler och ökat antal
bedrägerier, har bidragit till att företag måste ha större fokus på intern kontroll.
Enronkonkursen 2001 och andra företagskonkurser i USA ledde fram till lagstiftningen
Sarbanes-Oxley Act (SOX) vilken ställer hårdare krav på de amerikanska företagens
redovisning och interna kontroll. I Sverige förekommer bedrägeriskandaler även inom
kommunerna, såsom fallet i Gävle kommun där en anställd kvinna förskingrade miljontals
kronor (Ernst & Young AB, 2013). Media har stor fokus på bedrägerier och nya skandaler
avlöser varandra. Ett annat exempel är Malungs kommun där en man under 2011 förskingrade
drygt en halv miljon kronor genom att lura medarbetare att attestera falska betalningar som
gick till hans privata konto (Dalanytt, 2012). Vi kommer i vår studie att definiera bedrägligt
beteende enligt följande: en person som gynnar sig själv eller sitt eget intresse genom att
utnyttja sin maktposition. Denna definition har sitt ursprung i Statskontorets (2012) definition
av korruption.

Det finns en hel del tidigare forskning på både intern kontroll och behavioural finance men
om relationen dem emellan finns det inte lika mycket dokumenterat. Minellia, Reboraa och
Turri (2009) menar att forskning av bedrägerier och intern kontroll riskerar att lägga för
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mycket uppmärksamhet på lagar, regler och tekniska kontroller än åt det organisatoriska
beteendet som är en stor del av problemen. Även Kalbers (2009) föreslår att organisationer
bör integrera etik och beteende i befintliga regler och kontroller för att få en större förståelse
för styrning och bedräglig finansiell rapportering. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting
(2008) är det viktigt att ta hänsyn till både formella och informella faktorer, då även
värdegrund, intern kultur och ledarskap påverkar intern kontroll. Enligt rapporten av
Statskontoret (2012) finns det internationellt mycket forskning på området om korruption men
mindre forskning på området i Sverige. Flera forskare i Sverige har inte enbart fokuserat sig
på de svenska förhållandena utan har inriktat sig på internationella och jämförande studier på
korruption. Det kan bero på att Sverige anses vara ett av världens mest korruptionsbefriade
länder enligt mätningarna av Corruption Perception Index (CPI) (Statskontoret, 2012). Detta
väcker vårt intresse för att undersöka intern kontroll med vinkling mot behavioural finance.
Därmed har vår problemformulering tagit form.

1.3 Problemformulering
Vilka förebyggande åtgärder inom intern kontroll kan påverka människans beslutsfattande
samt riskbenägenhet vad gäller bedrägligt beteende?

1.4 Syfte
Syftet är att få en förståelse för hur kommunerna arbetar med förebyggande åtgärder inom
intern kontroll mot bedrägligt beteende samt hur detta påverkar människans riskbenägenhet
och beslutsfattande.

1.5 Avgränsning
Intern kontroll kommer att avgränsas till redovisningsområdet. Fokus kommer att ligga på
vilka förebyggande åtgärder mot bedrägligt beteende som kommunerna arbetar med. Vi har
valt att avgränsa oss till aspekterna beslutsfattande och riskbenägenhet, enligt Kahneman,
Slovic, Tversky, (1999) så är beslutsfattande ett viktigt område inom behavioural finance.
Uppsatsens empiriska undersökning är geografiskt avgränsad till kommuner i Skåne.
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1.6 Disposition
Kapitel 1
I detta inledningskapitel belyses bakgrunden för uppsatsens ämne, sedan presenteras
problemdiskussionen som slutligen utmynnar i problemformulering, syfte och avgränsning.
Kapitel 2
I kapitel två belyses uppsatsens vetenskapssyn, ansats samt metodologiskt angreppssätt.
Vidare förklaras bakgrunden för hur den teoretiska referensram som presenteras i kapitel tre
har tagits fram.
Kapitel 3
Tredje kapitlet belyser institutionalia för intern kontroll för att få en bakgrund till
utvecklingen. Därefter kommer syftet med intern kontroll samt olika aspekter som etik,
organisationskultur, utbildning och institutionell teori. Sedan presenteras bedrägligt
beteende, behavioural finance samt prospekt teorin.
Kapitel 4
Fjärde kapitlet beskriver studiens empiriska metod. Då studien är av kvalitativ karaktär
beskrivs intervju som datainsamlingsmetod, även vilken ansats studien har belyses. Urvalet,
intervjuguide som använts samt en konceptualisering presenteras. Till sist presenteras den
pilotstudie som gjordes för att säkerhetsställa att intervjufrågorna var lättförståliga och
relevanta.
Kapitel 5
I kapitel fem presenteras och analyseras intervjumaterialet. Analysen kommer ske utifrån de
övergripande områden som presenterats i modellen under kapitel tre, se figur 1. Områdena
är intern kontroll, etik och organisationskultur, utbildning samt bedrägligt beteende. Varje
kommuns resultat presenteras, de olika områdena beskrivs kort för respektive kommun, samt
åskådliggörs i boxar för att göra det lättöverskådligt för varje kommun. Till sist analyseras
varje område var för sig med slutsatser utifrån teori och empiri, även en analysmodell
introduceras.
Kapitel 6
I sjätte kapitlet presenteras slutsatserna som utgår från analysen och resultatet av den
empiriska undersökningen. Först presenteras uppsatsens syfte och frågeställning samt hur
studien kan besvara den. I kapitlet presenteras vidare studiens bidrag utifrån olika aspekter.
Till sist presenteras även förslag på fortsatt forskning.
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2. Vetenskaplig metod
I kapitel två belyses uppsatsens vetenskapssyn, ansats samt metodologiskt angreppssätt.
Vidare förklaras bakgrunden för hur den teoretiska referensram som presenteras i kapitel tre
har tagits fram.

Syftet är att få en förståelse för hur kommunerna arbetar med förebyggande åtgärder inom
intern kontroll mot bedrägligt beteende samt hur detta påverkar människans riskbenägenhet
och beslutsfattande.

2.1 Angreppssätt, vetenskaplig ansats och forskningsmetoder
Denna studie kommer att ha en vetenskapssyn som är hermeneutisk. Det hermeneutiska
perspektivet passar vår studie då den syftar till att ge en ökad förståelse för hur kommunerna
arbetar med förebyggande åtgärder inom intern kontroll mot bedrägligt beteende. Enligt
Bryman & Bell (2011) utgår vetenskapssynen från tolkning av mänskligt beteende för att
förklara och öka förståelsen för mänskliga handlingar. Människor har intentioner och avsikter
som yttrar sig i handlingar och som möjliggör för forskaren att tolka och förstå
sammanhanget. Forskarrollen gentemot forskningsobjektet ska vara subjektiv, öppen och
engagerad (Patel & Davidsson, 2011).

Studiens forskningsansats är abduktiv, enligt Patel (2011) är abduktion en kombination av
deduktion och induktion. Vi vill få en större förståelse för vårt problemområde detta görs med
intervjuer av ett mindre antal personer, vilket stämmer överens med induktiv ansats
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Studien kommer inte ha hypoteser utan har egna
föreställningar, dessa kommer dock inte leda till att det formuleras en ny teori, då studiens
uppgift är att ge en ökad förståelse för ämnet. Forskningsområdet är inte helt nytt, då det finns
forskning på området internationellt men är relativt outforskat i Sverige. Vi kommer att läsa
in oss på relevant teori om ämnet för att sedan göra vår empiriska undersökning med
intervjuer, vilket stämmer överens med deduktion (Patel & Davidsson, 2011).

Studien avser att genomföra en explorativ undersökning där vi vill kartlägga vilka
förebyggande åtgärder för bedrägligt beteende som existerar i kommunerna. Explorativ
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undersökning syftar till att se vad som händer, söka ny information och belysa fenomenet på
ett nytt sätt (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).

Granskning sker med surveyundersökning, vilket gör att den kategoriseras som empirisk
forskning (Denscombe, 2009). Denna form har blivit allt mer aktuell och välanvänd inom
samhällsforskningen (Denscombe, 2009). Den kännetecknas av att man skaffar sig en bred
täckning och en ögonblicksbild av hur det ser ut vid tillfället då man genomför
informationsinsamlingen. Denna undersökningsform är enbart en strategi, och anses inte vara
en metod (Denscombe, 2009). Vi kommer att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer,
vilket kommer ske ansikte mot ansikte. Detta för att vi vill skapa en bra kontakt med våra
respondenter, vilket vi hoppas leder till bra svarsinformation. Undersökningen är en mindre
studie, sju intervjuer, så resultatanalysen går inte att generalisera men ger en indikation på
likheter och skillnader. Urvalet på sju respondenter har fördelats på fem kommuner i Skåne.
Då vår undersökningsdata blir ”mjuk” är en kvalitativ undersökning ett lämpligt
tillvägagångssätt i vår undersökning eftersom vi intervjuar och tolkar information.

2.2 Teoretiskt ramverk
I detta avsnitt, teoretiskt ramverk, presenteras en beskrivning över det nästkommande
teorikapitlet. Vi börjar med att presentera institutionalia för intern kontroll. Detta visar
bakgrunden och utvecklingen av olika reglementen som har format intern kontroll och dess
styrning i Sveriges kommuner. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2008) är syftet
med intern kontroll att upptäcka, förhindra och förebygga risker och bedrägligt beteende. Vi
har tittat på kommunernas arbete med intern kontroll i förebyggande syfte mot bedrägeri.
Områden som etik, organisationskultur, utbildning, kommunikation och bedrägligt beteende
påverkar risken för bedrägeri.

En teori som vi anser vara relevant för ämnet är institutionell teori som utgår från att förklara
hur organisationer påverkas av olika faktorer, såsom normer, arbetssätt och egenskaper med
sociala samt kulturella värderingar (Deegan och Unerman, 2011). Institutionell teori har
utvecklats inom organisationsteorin sedan slutet av 1970-talet av forskare som DiMaggio,
Powell med flera (Deegan & Unerman, 2011). Institutioner påverkar det mänskliga beteendet,
beslutsfattandet och organisationens effektivitet (Brorström & Siverbo, 2001).
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Den andra teorin som vi anser relevant för ämnet är prospektteorin som kom till då Kahneman
och Tversky ansåg att de traditionella ekonomiteorierna inte tog hänsyn till beteendeaspekten
(Sewell, 2010). Teorin redogör för hur människan ställer sig inför olika valmöjligheter vid
risk. Detta med hjälp av sannolikhetsbedömningar, för att utvärdera en eventuell vinst eller
förlust (Tversky & Kahneman, 1979).

Med hjälp av områden som etik, organisationskultur, utbildning, kommunikation, bedrägligt
beteende samt de två teorierna institutionellteori och prospektteorin vill vi belysa hur
kommunerna arbetar med förebyggande åtgärder inom intern kontroll vad gäller bedrägligt
beteende samt att förklara människans beslutsfattande samt riskbenägenhet.
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3. Teori
Tredje kapitlet belyser institutionalia för intern kontroll för att få en bakgrund till
utvecklingen. Därefter kommer syftet med intern kontroll samt olika aspekter som etik,
organisationskultur, utbildning och institutionell teori. Sedan presenteras bedrägligt
beteende, behavioural finance samt prospekt teorin.

3.1 Institutionalia
I detta avsnitt kommer en presentation ske av olika regleringar och lagar som påverkar
utvecklingen och styrningen av den interna kontrollen.

3.1.1 NPM
Enligt Ehrler (2012) har de senaste årtiondena en förändring införts i de flesta europeiska
länder när det gäller välfärdspolitiken. Många av länderna har valt att gå från en passiv till
engagerad och aktiv välfärdsorientering. Det infördes exempelvis nya styrelseformer för att
kunna tillgodose den förändring som krävts för att möjliggöra den till mer synes aktiva
formen av välfärdspolitik. Studier visar att majoriteten använt sig av New Public Management
(NPM), dock har länderna inte valt de olika metoderna konsekvent (Ehrler, 2012). Tidigare
studier visar att NPM är väletablerad och användbar, men används i olika former och mängd.
NPM är en samling reformer av lednings- och styrningsmetoder som har lånats från den
privata sektorn för att sedan appliceras på den offentliga sektorn (Pollitt & Bouckaert, 2011).
NPM spreds till Sverige och många andra länder under 1980-talet. NPM uppstod genom
globala ekonomiska kriser under 1970-talet, då också rykten gick om att den offentliga
sektorn var dyr och ineffektiv. Genom NPM ska den offentliga sektorn spara pengar, öka
effektiviteten och samtidigt tvingas till att agera mer ansvarsfullt mot medborgarna (Pollitt &
Bouckaert, 2011). NPM förklaras som en ”sammanfattande beskrivning av ett sätt att
omorganisera offentliga myndigheter för att föra in förvaltning, rapportering och redovisnings
metoder närmare affärsmetoder” (Ehrler, 2012).

Bodemann (2008) gör en analys av de offentliga förvaltningarna i Tyskland. Där lagarna
bakom det operativa arbetet och strukturen av dess arbete ska skapa ett meningsfullt system
för att förebygga olika typer av risker. På grund av finansiella kriser under 1980-talet så
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skapades ”den nya offentliga förvaltningen”, där det nya redovisningssystemet var en del av
"New Public Management-system" (NPM). Detta blev en ny ledande modell för förvaltningen
med en bättre översikt av produkterna och tjänsterna till medborgarna. Genom att ha ett mer
ekonomiskt fokus kan en överblick av alla produkter och tjänster ge en bättre möjlighet till att
identifiera möjligheter och risker i förvaltningens resultat. Med bra övervakning av intäkter
och kostnader kopplat till årsbudgeten kan till exempel överraskande investeringar inte
inträffa utan förvarning (Bodemann, 2008).

Enligt Pollitt & Bouckaert (2011) har regeringar och forskare genom åren uppfunnit flera
olika modeller för lednings- och styrningsmetoder för den offentliga sektorn. De flesta av
dessa modeller har utvecklats som en version av NPM. Exempel på modeller kan var New
Public Governance (NPG) och Neo-Weberian State (NWS). Det väsentliga är att försöka
modernisera traditionell byråkrati genom att göra den mer professionell, effektiv och
medborgarvänlig (Pollitt & Bouckaert, 2011).

Ehrlers (2012) studie påvisar att det finns mönster för hur man använt sig av NPM i de
studerade europeiska länderna och hur det påverkat dessa. Detta motsäger en del tidigare
studier. Det specificerades cirka fyra olika typer av mönster utifrån NPM i länderna. Studien
kunde även påvisa att de flesta länderna inte har några modeller som är enbart baserade på
NPM utan att det uppkommit en modell som passar landet ifråga.

NPM är en del i institutionalian för intern kontroll som visar bakgrunden och utvecklingen av
olika reglementen som har format intern kontroll och dess styrning i Sveriges kommuner.
Intern kontroll enligt Ekonomistyrningsverket (2013) används för att säkerställa att lagar och
reglemente med mera tillämpas, enligt kraven från myndigheterna, för att säkra att
redovisningen är korrekt och tillförlitlig. NPM är enligt Pollitt och Bouckaert (2011) en
samling reformer av lednings- och styrningsmetoder för den offentliga sektorn som ska bidra
till att spara pengar, öka effektiviteten och samtidigt medverka till ett mer ansvarsfullt
agerande mot medborgarna.
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3.1.2 Kommunallagen
Kommunallagen för den interna kontrollen i Sverige förtydligades år 2000 då olika bedrägliga
beteenden inom kommuner uppdagades i slutet av 1990-talet. Det framkom då att de
förtroendevalda inte alltid hade kunskap om intern kontroll och inte förstod att de hade det
ytterstra ansvaret. Förtydligandet av kommunallagen från år 2000 ger en uttryckligare
beskrivning av de förtroendevaldas ansvar, att se till att fastställda uppdrag blir genomförda
på ett korrekt sätt och i enlighet med intern kontroll samt att verksamheten följer lagstiftning
och andra riktlinjer som gäller. Bestämmelser för hur god ekonomisk hushållning ska
upprätthållas tillkom år 2005, där kraven på god styrning, uppföljning och kontroll skärps
ytterligare (Sveriges Kommuner och Landsting , 2008). I kommunallagen kapitel 6 paragraf 7
står det följande om intern kontroll:
Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med 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. (Munck, 2013, s. B
629)

3.1.3 COSO
År 1985 bildades Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) i USA av fem privata organisationer. Målet med COSO är att utveckla ramar samt
riktlinjer som erbjuder vägledning inom riskhantering, intern kontroll och förebyggande av
bedrägeri (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2012).
Rezaee (1995) skriver i sin artikel att 1992 utfärdade COSO i USA en rapport, där innehållet
fokuserar på värdet och betydelsen av en effektiv intern kontroll, för att företag ska uppnå
sina mål genom en ansvarsfull styrning och tillförlitlig finansiell rapportering. COSOrapportens definition av intern kontroll: ”en process, utförd av en organisations styrelse,
ledning och annan personal, som avser att ge rimlig säkerhet avseende uppnåendet av mål
inom följande kategorier: effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten, tillförlitlig
finansiell rapportering; efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar” (Rezaee, 1995, s. 56). Främst ansvarig för företagets interna kontroll och mål är styrelsen och ledningen. Det
finns fem beståndsdelar enligt COSO rapporten för intern kontroll, som man bör ta hänsyn till
för att få en korrekt och effektiv intern kontroll. Dessa är: kontrollmiljö, riskanalys,
kontrollaktiviteter, information och kommunikation, samt övervakning. Alla de fem
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beståndsdelarna för intern kontroll måste vara närvarande och fungera ordentligt för att ett
korrekt och effektivt system för intern kontroll ska uppnås (Rezaee, 1995).
1. Kontrollmiljön består bland annat av lagar och regler, organisationens struktur och
kultur, ledningens syn på etiska värderingar, personalens kompetens, fördelning av
ansvar och befogenheter. Kontrollmiljön utgör en grund för att utvärdera lämpligheten
och effektiviteten i det interna kontrollsystemet och bedöma ett företags förmåga att
säkerställa ansvarsfull företagsstyrning och tillförlitlig finansiell rapportering.
2. Riskanalysen kräver bedömningar och analyser av interna och externa risker,
möjligheter och framgångsfaktorer som bistår ledningen att ha kontroll. COSOrapporten stödjer ledningen i arbetet av utformningen av den interna styrningen och
kontrollen samt som underlag i identifieringen av förändringar i omvärlden för att
kunna vidta åtgärder som behövs för att hantera risker.
3. Kontrollaktiviteter är de riktlinjer, regler och rutiner som gör att fel ska upptäckas,
åtgärdas och även förebyggas. För att övervaka företagets verksamhet görs löpande
kontrollaktiviteter som också syftar till att säkerställa tillförlitlig finansiell
rapportering och skydda företagets tillgångar. Kontrollaktiviteterna syftar också till att
företaget följer lagar och förordningar samt etiska riktlinjer.
4. Information och kommunikation är en grundläggande förutsättning för att intern
kontroll ska fungera. Kommunikation av aktuell och relevant information mellan
medarbetare och ledning är nödvändig för en effektiv intern kontroll. Framförallt ska
ledningen kommunicera förväntningar på personal och relevansen av att ta företagets
interna kontroll på allvar.
5. Övervakning innebär uppföljning med rapportering om styrningens effekter på
verksamheten. Detta måste ske både löpande och periodiskt för att den interna
kontrollen ska vara effektiv och för att ledningen ska kunna anpassa styrningen till
uppkomna aktuella risksituationer. Exempel på löpande övervakning i intern kontroll
kan vara att kontroller av revisorers rekommendationer följs, att lämplig kompetens
finns i företaget och utvärdering av personal. Periodisk övervakning är ett komplement
till löpande övervakning och bör användas vid särskilda tillfällen då risker tillfälligt
uppkommer och som inte ingår i den löpande övervakningen (Rezaee, 1995).
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COSO-modellen för intern kontroll är också en del i institutionalian som visar bakgrunden
och utvecklingen av olika reglementen som har format intern kontroll och dess styrning i
Sveriges kommuner. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2008) hänvisar många
kommuner till COSO-modellen, vilken både beskriver vad intern kontroll är och hur arbetet
kan ske i praktiken.

3.1.4 Sammanfattning
Institutionalia för intern kontroll visar bakgrunden och utvecklingen av olika reglementen
som har format intern kontroll och dess styrning i Sveriges kommuner. NPM är en samling
reformer av lednings- och styrningsmetoder som implementerades i den svenska offentliga
sektorn under 1980-talet. NPM ska leda till att den offentliga sektorn ska spara pengar, öka
effektiviteten och samtidigt tvingas till att agera mer ansvarsfullt mot medborgarna.
Kommunallagen för den interna kontrollen i Sverige beskriver de förtroendevaldas ansvar för
intern kontroll samt att verksamheten ska följa lagstiftning och andra riktlinjer. COSOmodellen är ett etablerat ramverk med riktlinjer som erbjuder vägledning inom riskhantering,
intern kontroll och förebyggande av bedrägeri.

3.2 Intern kontroll
Enligt Sveriges kommuner och landsting (2008) har intern kontroll som syfte att upptäcka,
förhindra och förebygga risker och bedrägligt beteende. Intern kontroll innebär att veta hur
det går i verksamheten och i ekonomin, då tydlighet samt ordning och reda ska råda. God
intern kontroll säkrar verksamhetens uppföljning av prestationer, kvalité och ekonomi
(Sveriges Kommuner och Landsting , 2008). Intern kontroll involverar alla i kommunen från
högsta politiska ledning ner till den anställde som utför artbetet. Den interna kontrollen är en
ständig process som är mest effektiv när den ingår som en integrerad del i verksamheten. I
den svenska modellen av kommunal förvaltning är det viktigt att det finns ett samspel mellan
politiker och förvaltning samt att förtroendevalda har uppmärksamhet på de interna styr- och
kontrollfrågorna. Vid sidan av kommunernas egna utvecklade modeller för intern kontroll
finns andra etablerade ramverk, där intern kontroll beskrivs och hur arbetet kan bedrivas i
praktiken. Ett exempel på ett etablerat ramverk är COSO-modellen och många organisationer
i både privat och offentlig sektor hänvisar till just den modellen (Sveriges Kommuner och
Landsting , 2008).
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Sveriges kommuner och landsting har bildat ett nätverk under 2012 mot korruption, där syftet
är att bekämpa korruptionen tillsammans. Organisationen har upprättat detta nätverk för att
stödja kommuner och landsting i deras arbete mot korruption. Nätverket innefattar frågor
kring mutor, förskingring och legalt förbjudna handlingar (Sveriges Kommuner och
Landsting, 2011). Nätverket avslutas under maj 2013 och kommer att resultera i en nätbaserad
utbildning mot korruption för kommuner och landsting (Sveriges Kommuner och Landsting,
2011).

Begreppen intern kontroll och riskhantering menar Woods (2009) är beroende av varandra,
där riskhanteringen är en integrerad del av processen för intern kontroll. I ramverket för
riskhantering och intern kontroll definieras principer för god styrning. I Storbritannien
rekommenderas varje kommun att upprätta kontrollsystem för identifiering, utvärdering och
övervakning av risker samt att göra årlig utvärdering av interna kontrollsystem och
riskhantering. Den offentliga sektorns styrs av regeringens politik, där politiken begränsar
strategisk frihet genom att fastställa både omfattningen och miniminormer för till exempel
tjänster som kan ha inverkan på riskhantering och kontroller (Woods, 2009).

Minellia, Reboraa & Turri (2009) menar att trots de växande resurserna för intern kontroll
känns det som att samhället är mer utsatt för risken för bedrägeri och dålig företagsledning nu
än tidigare. Problem med intern kontroll är utbrett och påverkar olika branscher, allt från
privata företag till den offentliga sektorn. Misslyckanden i intern kontroll har lett till
skandaler världen över och bidragit till att forskningen tittar på effektiviteten i intern kontroll.
Granskningen utförd av Minellia m.fl. (2009) påvisar att olika organisationer som företag,
banker och den offentliga sektorn har fått fler regler och kontroller, dessutom har andra
faktorer också kommit fram i ljuset såsom oetiskt bedrägligt beteende. Formella kontroller har
liten effekt på oetiskt beteende, men är mycket meningsfullt för legitimiteten i
företagsledningen för att uppfylla behovet av kontrollrutiner (Minellia m.fl. 2009).
Misslyckandet av ledningens styrning i Enronkonkursen hängde på att etableringen av den
interna kontrollen och dess övervakning försummades för att kunna tillmötesgå aktieägarnas
tryck att maximera vinsten. Detta beteende hos företagsledningen underlättade bedrägeriet.
Forskning och analyser av bedrägerier och intern kontroll riskerar att lägga för mycket
uppmärksamhet på lagar, regler och tekniska kontroller än åt det organisatoriska beteendet
som är en stor del av problemen i de olika branscherna (Minellia m.fl. 2009).
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I följande avsnitt presenteras etik och organisationskultur samt utbildning och
kommunikation. Dessa faktorer inom intern kontroll tillsammans med andra ses som
sannolika förebyggande åtgärder mot bedrägligt beteende.

3.2.1 Etik och organisationskultur
Kalbers (2009) föreslår att man ska integrera befintliga regler och kontroller med etik och
beteende för att få en större förståelse för styrning och bedräglig finansiell rapportering.
Enligt Statskontoret (2012) så har en sund värdegrund stor betydelse i det förebyggande
arbetet mot korruption, om det finns en organisationskultur som är tydlig med att
oegentligheter är oacceptabla, är risken sannolikt större för att någon upptäcker och slår larm
om korruption. Genom att arbeta med organisationens värdegrund kan därmed korruption
förebyggas. Företagsledningens chefer påverkas i sin styrning av yttre krafter såsom
kapitalmarknaden. Detta kan skapa olika motiv för chefer som påverkas av interna och
personliga faktorer. I vilken utsträckning cheferna identifierar sig med företaget, arbetsgrupp
och yrke spelar roll, där uppsåt påverkas av normer, kultur och belöningsstruktur med flera.
Andra faktorer som också kan påverka en chefs beslut är de personliga och psykologiska
egenskaperna. Oavsett om förväntningar är internt eller externt skapade så försöker
människan ofta uppfylla dessa. Enskilda chefer framställs ofta, enligt agentteorin, som
själviska och ser bara till sin egen fördel (Kalbers, 2009). Kalbers (2009) lyfter också fram att
vid perioder av starkt ekonomiskt läge följt av lågkonjunktur förekommer bedräglig finansiell
rapportering mer. Bedräglig finansiell rapportering ökar under högkonjunktur då chefer
försöker matcha prestationer av andra företag och det är då bubblan börjar bli ohållbar. Vilka
möjliga konkurrerande drivkrafter som finns för chefer är svårt att förutse redan under en
tillväxtperiod av en högkonjunktur. I vissa branscher, kan det finnas incitament till att
redovisa lägre resultat av politiska skäl eller att utjämna inkomster i de tidiga åren av en
högkonjunktur för att sedan använda dessa reserver under senare år för att förbättra resultatet.
Förståelse av konjunkturcykler och egenheter inom vissa branscher kan skapa insikt för vilka
motiv som påverkar när ledningens styrning för vinst eller bedrägeri kan vara starkare eller
svagare. Redovisningsstandarder är en av ett antal faktorer som kan ge möjligheter eller
begränsningar för att hantera resultatet. Ledningens syn på resultatet har primär fokus på
resultaträkningen, trots den uppenbara kopplingen till balansräkningen och upplupna
kostnader som är en viktig del av förståelsen för styrningen av resultatet. Normgivare ger
alltmer tonvikt på balansräkningen, som fokuserar på värdering av tillgångar och skulder,
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snarare än en resultaträkningssynsätt. Vilka konsekvenser detta kommer att få på styrning av
resultatet och bedrägerier är oklart (Kalbers, 2009).

Genom en presentation av institutionell teori ramas etik och organisationskultur in. Enligt
Deegan och Unerman (2011) utgår institutionell teori från att förklara hur organisationer
påverkas av olika faktorer, såsom normer, arbetssätt och egenskaper med sociala samt
kulturella värderingar. Institutionell teori har utvecklats inom organisationsteorin sedan slutet
av 1970-talet av forskare som DiMaggio, Powell med flera (Deegan & Unerman, 2011).
Institutioner påverkar det mänskliga beteendet, beslutsfattandet och organisationens
effektivitet (Brorström & Siverbo, 2001). På lång sikt leder gynnsamma institutioner till
effektivitet då resurser fördelas ändamålsenligt och används kostnadseffektivt, vilket leder till
utveckling och välfärd. Det är av stor betydelse att institutioner kan anpassa sig till nya
förutsättningar. Enligt Brorström & Siverbo (2001) sker förändringar inom institutioner som
en följd av olika händelser, internt eller externt. Den nya förändringen kan vara frampressad
genom till exempel en kris eller ett nytt regelverk som organisationen måste rätta sig efter
(Brorström & Siverbo, 2001).

Johansson (2002) beskriver olika skolbildningar inom institutionell teori. En utav
skolbildningarna är nyinstitutionell teori som har en ständig utveckling, såväl i USA som i
Sverige. Den nyinstitutionella teorin betraktar en organisation som en variabel med tre
grundläggande aspekter som: identitet, hierarki och rationalitet (Johansson, 2002). Med
identitet menas att organisationer måste kunna särskilja vilka individer, resurser och
aktiviteter som tillhör verksamheten, detta görs med hjälp av redovisningssystem. Den andra
organisationsaspekten hierarki innebär samordning och styrning av individer och aktiviteter,
genom hierarkin ska organisationens identitet omsättas till handling. Då det är ledningen i
organisationen som har makten att styra, ligger ansvaret på ledningen att mål uppnås och
uppgifter genomförs. Den tredje organisationsaspekten rationalitet utgår från att
organisationer har speciella mål med verksamheten som ska förverkligas, detta görs genom att
systematiskt koppla målen till det organisatoriska handlandet. I form av processer kan beslut
fattas av ledningen då utvärderingar av olika alternativ med dess konsekvenser har
genomarbetats. De tre organisationsaspekterna kan var mer eller mindre utvecklade i olika
organisationer (Johansson, 2002).
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Winther Nielsen (2012) undersöker med nyinstitutionell teori hur politiska organisationer
agerar och reagerar på institutionaliserade krav i sin omgivning. Då beslutsfattare hämtar
information från omgivningen, som sedan tolkas och slutligen leder till en strategi.
Institutioner formar politiskt beteende. Institutionell teori menar att en institution består av
formella normer och handlingsregler samt informella regler om beteendemönster, kulturella
och samhälleliga förväntningar. Detta skapar uppfattningsstrukturer som styr de politiska
aktörernas arbetssätt (Winther Nielsen, 2012).

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2008) är det viktigt att placera den interna
kontrollen i den organisationskultur som den verkar i och påverkas av. Då intern kontroll
påverkas av både formella faktorer såsom lagar, regelverk, organisation med mera samt av
informella faktorer som värdegrund, intern kultur och ledarskap vilka är minst lika viktiga att
ta hänsyn till. Här bör det bland annat beaktas om klimatet tillåter en öppen dialog i
organisationen samt hur ledningen agerar i olika situationer (Sveriges Kommuner och
Landsting , 2008).

3.2.2 Utbildning och kommunikation
I kommuner är regler och riktlinjer av stor betydelse då de har till syfte att reglera politikernas
och de kommunanställdas arbetssätt (Statskontoret, 2012). Tjänstemän och politiker förväntas
känna till samt ha goda kunskaper om bestämmelserna för att kunna utföra sitt arbete. Skulle
då kunskap av bestämmelserna brista så är detta inget försvar till att handla bedrägligt. Om en
bedräglig situation skulle uppstå och det finns en god kunskapsnivå i kommunen kan
anställda upptäcka avvikelser, rapportera dessa och därmed eventuellt förhindra ett bedrägeri.
Enligt Statskontoret (2012) kan kunskap om regler och risker förebygga personer från att
engagera sig i bedrägligt beteende och hjälpa kommunen att upptäcka bedrägeri. Ökad
kunskap om intern kontroll samt reglemente kan leda till att minska bedrägeri och att fler
bedrägeri upptäcks. Kunskap inom kommunen kan ökas genom lokala riktlinjer, utbildning
och kommunikation av intern kontroll, regler och lokala riktlinjer. Att kontinuerligt uppdatera
kommunens kunskaper genom utbildningsinsatser, förmedling av information samt utveckling
av lokala riktlinjer så hålls frågorna om bedrägeri och dess förebyggande arbete levande
(Statskontoret, 2012).
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Bergengren (1998) menar att varje enskild medarbetare oavsett position är en liten
beståndsdel i organisationen men viktig. Utan medarbetarna skulle inget fungera,
verksamheten skulle stanna upp och resultaten utebli. Medarbetarnas kompetens, arbetslust
och förhållningssätt har en stor betydelse för organisationens konkurrenskraft. En ständig
kompetensutveckling för medarbetare leder till samverkan, innovation och kreativitet. Det är
viktigt att organisationer satsar tid och pengar på att utbilda och utveckla medarbetarna, den
viktigaste resursen. Utbildning och utveckling av medarbetarna kan ske i olika former såsom:
kurser, lärande i arbetet genom praktik, erfarenhetsutbyte, temadagar, föredrag och
seminarier. Organisationer anställer gärna medarbetare med hög kompetens, för att behålla
duktiga medarbetare gäller det att organisationen erbjuder utvecklingsmöjligheter som gör
arbetsplatsen attraktiv (Bergengren, 1998).

Enligt Rezaee (1995) är information och kommunikation en grundläggande förutsättning för
att intern kontroll ska fungera. För att nå en effektiv intern kontroll är det nödvändigt att
medarbetare och ledning kommunicerar aktuell och relevant information (Rezaee, 1995).
Information angående uppdrag, ansvar, rutiner med mera behöver kommuniceras till
medarbetarna (Sveriges Kommuner och Landsting , 2008). Kommunikation av information
till de förtroendevalda behövs för att de ska kunna ta beslut, göra uppföljningar samt
omprioritera (Sveriges Kommuner och Landsting , 2008). Det är viktigt att ledningen för en
kommunikation i organisationen om hur viktigt det är att ta intern kontroll på allvar samt
förmedlar sina förväntningar på personalen (Rezaee, 1995).

3.2.3 Sammanfattning
Intern kontroll har som syfte att upptäcka, förhindra och förebygga risker och bedrägligt
beteende Intern kontroll är en ständig process som är mest effektiv när den ingår som en
integrerad del i organisationen. Alla i en kommun, från högsta politiska ledning ner till den
anställde som utför artbetet, ska involveras i intern kontroll. Sveriges kommuner och
landsting har under 2012 bildat ett nätverk där syftet är att stödja kommunerna i arbetet med
att bekämpa korruption. Forskning av bedrägerier och intern kontroll bör lägga mer fokus på
det organisatoriska beteendet som är en stor del av problemen, istället för så mycket
uppmärksamhet på lagar, regler och tekniska kontroller. De befintliga reglerna och
kontrollerna bör integreras med etik och beteende för att få en större förståelse för styrning
och bedräglig finansiell rapportering. Genom att arbeta med organisationens kultur och
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värdegrund kan korruption förebyggas. Den institutionella teorin förklarar hur organisationer
påverkas av olika faktorer, såsom normer, arbetssätt och egenskaper med sociala samt
kulturella värderingar. Institutioner påverkar det mänskliga beteendet, beslutsfattandet och
organisationens effektivitet. För att hålla frågorna om bedrägeri och dess förebyggande arbete
levande

bör

kontinuerlig

uppdatering

av

kommunens

kunskaper

göras

genom

utbildningsinsatser, kommunicering av information samt utveckling av lokala riktlinjer.

3.3 Bedrägligt Beteende
Argo, White och Dahls (2006) studie ger en förklaring till varför och vid vilka tillfälle
människor motiveras till ett bedrägligt beteende. Deras tester påvisade att människor är
benägna att begå bedrägeri som ett slags skydd så att deras självkänsla och självbild inte hotas
(Argo m.fl. 2006). Människan ljuger hellre för sin arbetskamrat än för en främling, för att ge
ett gott intryck och för att de på en längre sikt även kommer att ha kontakt under sin
gemensamma arbetssituation.
Beroende på hur starkt hotet upplevs, ökar i samma grad viljan hos en människa att ljuga,
detta för att rädda sig själv. Det sociala anses ha en stor effekt på hur pass riskbenägna
människor är i sitt val när det gäller att ta till lögner, om en människa anser sig befinna sig i
ett underläge blir den mer benägen att ljuga. En annan sak studien påvisade var att viljan för
att ljuga för andra ökade om det var en liten skillnad i förhållande mellan sanning respektive
lögn. Argo m.fl. (2006) påpekar att både de allmänna och mer privatiserade hoten vi
människor upplever ligger till grund för om vi väljer att ljuga och begå bedrägerier. Eftersom
människan hellre ljuger för medmänniskor än okända finns det givetvis också en större risk att
bli avslöjad i lögnerna (Argo m.fl., 2006). Detta eftersom människor regelbundet umgås och
har kontakt, vilket ökar risken väsentligt att bli avslöjad. Det kommer att krävas en kognitiv
prestation ifrån personen som ljugit ifråga, eftersom lögnen sedan måste hållas vid liv och
verka trovärdig. Lögnen tros kunna rädda situationen en kortare tid, exempelvis för att ge ett
gott intryck i ett sällskap. Dock kan det på sikt däremot skada en värdefull relation som
byggts upp exempelvis i arbetslivet (Argo m.fl. 2006).
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3.3.1 Behavioural finance
Enligt Debondt mfl. (2010) har senaste finanskrisen skapat ett större intresse för de
beteendemässiga perspektiven inom ekonomin. Detta för att försöka skapa en större insikt i
orsakerna till att en kris uppstår. Behavioural finance har dock långt innan detta varit en
aktuell metod (DeBondt, Forbes, Hamalainen, & Muradolglu, 2010). Redan under 1970-talet
började man ifrågasätta människans rationella beslutsfattande. Metoden uppstod eftersom det
ansågs att det saknades bevis för att stödja övriga ekonomiska teorier. Man ansåg att det fanns
ett gap i hur det finansiella beslutsfattandet gick till (DeBondt, Forbes, Hamalainen, &
Muradolglu, 2010). De psykologiska aspekterna kom till att bli en allt intressantare del även i
det ekonomiska beslutsfattandet, på den vägen kom behavioural finance till (DeBondt,
Forbes, Hamalainen, & Muradolglu, 2010).

Behavioural finance har tre grunddelar av psykologi. Den första aspekten är kognitiv
psykologi, ur detta perspektiv betraktas hur våra sinnen utövar nödvändiga beräkningar som
behövs för att maximera den ekonomiska vinsten. Kahneman och Tversky forskade en del om
detta (DeBondt, Forbes, Hamalainen, & Muradolglu, 2010). Kahnemans och Tverskys
forskning undersökte avvikelser och motsägelser i det rationella mänskliga beteendet. Den
andra aspekten är reaktioner och känslor av kraften i handlandet, där beslutsfattandet anses
vara den viktigaste biten. Den tredje aspekten ser till socialpsykologin och vårt beroende av
att accepteras och uppmuntras (DeBondt, Forbes, Hamalainen, & Muradolglu, 2010).
Behavioural finance har blivit ett brett forskningsområde, där både privatpersoner och
professionella studerats (DeBondt, Forbes, Hamalainen, & Muradolglu, 2010). Den tycks ha
mer närhet till den verkliga världen än en del andra mer traditionella metoder (DeBondt,
Forbes, Hamalainen, & Muradolglu, 2010). Behavioural finance syftar till att förstå och
närma sig beslutsprocessen (DeBondt, Forbes, Hamalainen, & Muradolglu, 2010).

Tversky och Kahneman introducerade år 1973 det heuristiska perspektivet, som tyder till att
en person utvärderar sannolikheten i hur saker och ting ter sig och fattar sina beslut utifrån
detta med hjälp av sinnet (Sewell, 2010). En av de mest välanvända och citerade artiklarna i
Econometrica är skriven av Kahhneman och Tversky år 1979. Det är i denna artikel de
preciserar sin kritik mot den förväntade nyttoteorin och samtidigt presenterar sin prospektteori
(Sewell, 2010). De kom exempelvis fram till att en förlust påverkar oss människor mer då
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den ökar, än en vinstökning. Thaler antyder att det finns tillfällen då människor inte ter sig
som de allmänna ekonomiska teorierna säger, och påpekar att Kahneman och Tverskys teori
bör användas som en kompletterande beskrivande teori på problemet i dessa fall (Sewell,
2010).

3.3.2 Prospektteorin
Kahneman och Tversky (1979) arbetade fram prospektteorin. Prospektteorin är en analys av
hur individer beter sig vid osäkra valmöjligheter, den påvisar att vi människor inte alltid är så
rationella vid dessa situationer. Genom att utföra en rad olika experiment kunde de påvisa att
människors uppfattning av förluster samt vinster inte kan anses som något linjärt, värdet
tenderar att mattas av i takt med att förlusten eller vinsten ökar (Kahneman & Tversky,
Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, 1979). Prospektteorin bygger på
grundsanningar angående en människas preferenser när det gäller rationellt beslutsfattande.
Två av dessa är exempelvis dominans och invarians. Dominans förklaras genom att man ser
till att A är minst lika bra som B, och i minst ett avseende bättre än B bör alternativ A alltid
väljas. Med invarians menar man att det är det riktiga innehållet i problemet som ska avgöra
vilket beslut man bör fatta. Teorin påpekar att människan fattar beslut genom att värdera
vinsten eller förlusten istället för att ta hänsyn till slutresultatet (Tversky & Kahneman, 1974).

Enligt Statskontoret (2012) har begreppet korruption definierats på olika sätt. En av de
vanligaste definitionerna för korruption som tillämpas i världen är: ”Korruption innebär att
utnyttja sin maktposition för att gynna sig själv eller ett intresse som står denne nära”
(Statskontoret, 2012, s.10).

3.3.3 Sammanfattning
Argo m.fl. (2006) ger en förklaring till vid vilka tillfälle människor motiveras till ett
bedrägligt beteende, exempelvis som ett skydd mot att deras självkänsla och självbild inte
hotas. Behavioural finance uppstod då man ansåg att det saknades bevis för att stödja övriga
ekonomiska teorier när det gäller beslutsfattande, och redan under 1970-talet började
ifrågasättandet av hur rationella människor i själva verket är (DeBondt, Forbes, Hamalainen,
& Muradolglu, 2010). Det finns tre centrala delar av psykologi i behavioural finance, dessa är
kognitiv psykologi, socialpsykologi samt att man ser till hur människan ställer sig inför olika
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fenomen när det gäller beslutsfattande. Behavioural finance syftar till att förstå och närma sig
beslutsprocessen. Kahneman och Tversky är två välkända forskare inom ämnet (Sewell,
2010). De har bland annat undersökt avvikelser och motsägelser i det rationella mänskliga
beteendet. Det var även Kahneman och Tversky som tog fram prospektteorin. Denna teori
redogör för hur människan ställer sig inför olika valmöjligheter som innebär risk, där
sannolikheten för de olika utfallen är kända. Teorin påvisar att människan fattar sina beslut
genom att värdera vinsten eller förlusten istället för att se till det slutgiltiga resultatet (Tversky
& Kahneman, 1974).

3.4 Kapitelsammanfattning
Intern kontroll har som syfte att upptäcka, förhindra och förebygga risker och bedrägligt
beteende. Institutionalia såsom NPM, kommunallagen och COSO-modellen visar bakgrunden
och utvecklingen av olika reglementen som har format intern kontroll och dess styrning i
Sveriges kommuner. Kalbers (2009) föreslår att man ska integrera befintliga regler och
kontroller med etik och beteende för att få en större förståelse för styrning och bedräglig
finansiell rapportering. Enligt Deegan och Unerman (2011) utgår institutionell teori från att
förklara hur organisationer påverkas av olika faktorer, såsom normer, arbetssätt och
egenskaper med sociala samt kulturella värderingar. Statskontoret (2012) menar att
kontinuerlig

uppdatering
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kommunens

kunskaper

genom

utbildningsinsatser,

kommunicering av information samt utveckling av lokala riktlinjer håller frågorna om
bedrägeri och dess förebyggande arbete levande. Kahneman och Tversky (1979) tog fram
prospektteorin som redogör för hur människan ställer sig inför olika valmöjligheter som
innebär risk. I kommunerna har faktorer inom intern kontroll såsom etik och
organisationskultur samt utbildning och kommunikation påverkan på bedrägligt beteende det
vill säga människans beslutsfattande och riskbenägenhet.
Intern kontroll

Bedrägligt

Etik & org.kultur

beteende
Utbildning &
kommunikation

Figur 1. Sammanfattning
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Såsom figur 1 visar är vår föreställning att faktorer inom intern kontroll såsom etik och
organisationskultur samt utbildning och kommunikation påverkar bedrägligt beteende. Syftet
är att få en förståelse för hur kommunerna arbetar med förebyggande åtgärder inom intern
kontroll mot bedrägligt beteende samt hur detta påverkar människans riskbenägenhet och
beslutsfattande.

Föreställningar
Våra föreställningar har delats in i fyra temaområden. Det första området innehåller en
föreställning om etableringen av intern kontroll. Temaområde två och tre (etik och
organisationskultur samt utbildning och kommunikation) innehåller föreställningar om
förebyggande åtgärder inom intern kontroll. Det fjärde området innehåller föreställningar om
bedrägligt beteende som kan påverkas av de förebyggande åtgärderna.

Intern kontroll
Enligt lag så ska kommunerna arbeta med intern kontroll. Den har som syfte att upptäcka,
förhindra och förebygga risker och bedrägligt beteende (Sveriges Kommuner och Landsting ,
2008). God intern kontroll säkrar verksamhetens uppföljning av prestationer, kvalité och
ekonomi (Sveriges Kommuner och Landsting , 2008). Arbetet med intern kontroll är en
ständig process som är mest effektiv när den ingår som en integrerad del i verksamheten
(Sveriges Kommuner och Landsting , 2008). Intern kontroll finns i alla svenska kommuner
och är som mest effektiv när den är väletablerad i organisationen. Detta leder fram till vår
första föreställning.
-

Intern kontroll är en väletablerad rutin i kommunerna vilken förväntas förebygga
bedrägligt beteende.

Etik och organisationskultur
Kalbers (2009) föreslår att man ska integrera befintliga regler och kontroller med etik och
beteende för att få en större förståelse för styrning och bedräglig finansiell rapportering.
Beteende formas av institutioner vilka påverkas av formella normer och handlingsregler samt
informella regler om beteendemönster, kulturella och samhälleliga förväntningar (Winther
Nielsen, 2012). Enligt Statskontoret (2012) så har en sund värdegrund stor betydelse i det
förebyggande arbetet mot korruption och genom att arbeta med organisationens värdegrund
kan därmed korruption förebyggas. Arbetet med intern kontroll är mest effektiv när den ingår
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som en integrerad del i verksamheten och involverar alla i kommunen från högsta politiska
ledning ner till den anställde som utför artbetet (Sveriges Kommuner och Landsting , 2008).
Värdegrund kommer vi fortsättningsvis att benämna uppförandekod, vilken är en
förebyggande åtgärd mot bedrägligt beteende. Intern kontroll är mest effektiv (det vill säga
upptäcka, förhindra och förebygga risker och bedrägligt beteende) när den är integrerad i
kommunens arbetsprocess och samtliga anställda har god kännedom om intern
kontrollplanerna. Med detta som bakgrund leder det fram till våra föreställningar.
-

Uppförandekod finns i de flesta kommuner vilken förväntas förebygga bedrägligt
beteende.

-

Det finns en medvetenhet om intern kontrollplanerna i kommunstyrelsen och bland
chefer vilken förväntas förebygga bedrägligt beteende.

-

Det finns en medvetenhet om intern kontrollplanerna bland medarbetarna som
förväntas förebygga bedrägligt beteende.

Utbildning och kommunikation
Tjänstemän och politiker förväntas känna till samt ha goda kunskaper om bestämmelserna för
att kunna utföra sitt arbete. Enligt Statskontoret (2012) kan kunskap om regler och risker
förhindra personer från att engagera sig i bedrägligt beteende och hjälpa kommunen att
upptäcka bedrägeri. Ökad kunskap om intern kontroll samt reglemente kan leda till att minska
bedrägeri och att fler bedrägeri upptäcks. Kommunernas förebyggande arbete mot bedrägligt
beteende hålls levande genom att kontinuerligt uppdatera medarbetarnas kunskaper genom
utbildningsinsatser, förmedling av information samt utveckling av lokala riktlinjer
(Statskontoret, 2012). Utbildningsinsatser för att öka kunskapen om intern kontroll samt att
upptäcka och motverka bedrägligt beteende är förebyggande åtgärder i kommunernas arbete
som kan leda till mindre bedrägeri. Detta leder fram till våra föreställningar för området
utbildning.
-

Det finns utbildning för intern kontroll i kommunerna som förväntas förebygga
bedrägligt beteende.

-

Utbildning för att motverka bedrägligt beteende finns i mindre utsträckning vilken
förväntas inte ha en förebyggande effekt på bedrägligt beteende.

Bedrägligt beteende
Holtfreter (2008) skriver att forskning inom bedrägeri ökat. Analysen visar att det finns
många viktiga faktorer att ta hänsyn till vid bedrägeri. Kahneman och Tversky (1974)
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utvecklade en beteendevetenskaplig ekonomisk teori som kom att kallas för prospektteorin.
Denna teori redogör för hur människan väljer mellan olika valmöjligheter, som innefattar
sannolikheten samt risken för de olika kända utfallen. Minellia m.fl. (2009) menar att det
känns som att samhället är mer utsatt för risken för bedrägeri och dålig företagsledning nu än
tidigare, trots de växande resurserna för intern kontroll. Kalbers (2009) föreslår att
organisationer bör i intern kontroll integrera etik och beteende i befintliga regler och
kontroller. Även Sveriges Kommuner och Landsting (2008) menar att det är viktigt att i
arbetet med intern kontroll ta hänsyn till både formella och informella faktorer. Institutioner
påverkar det mänskliga beteendet, beslutsfattandet och organisationens effektivitet (Brorström
& Siverbo, 2001). Om en bedräglig situation skulle uppstå kan en anställd med god
kunskapsnivå om intern kontroll upptäcka och rapportera bedrägeriet (Statskontoret, 2012).
Därmed har våra föreställningar om bedrägligt beteende tagit form.
-

Kommuner har uppmärksammat förändringar i det bedrägliga beteendet som påverkan
av förebyggande åtgärder inom intern kontroll.

-

Kommuner tar mindre hänsyn till det mänskliga beteendet när de utför intern kontroll,
vilket förväntas inte ha en förebyggande effekt på bedrägligt beteende.

-

Kommuner har en klar rutin för anmälan av misstänkta bedrägeri vilket förväntas ha
en förebyggande effekt på bedrägligt beteende.
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4. Empirisk metod
Fjärde kapitlet beskriver studiens empiriska metod. Då studien är av kvalitativ karaktär
beskrivs intervju som datainsamlingsmetod, även vilken ansats studien har belyses. Urvalet,
intervjuguide som använts samt en konceptualisering presenteras. Till sist presenteras den
pilotstudie som gjordes för att säkerhetsställa att intervjufrågorna var lättförståliga och
relevanta.

4.1 Undersökningsmetod
Syftet är att få en förståelse för hur kommunerna arbetar med förebyggande åtgärder inom
intern kontroll mot bedrägligt beteende samt hur detta påverkar människans riskbenägenhet
och beslutsfattande. Som nämnts i kapitel två är studiens område relativt outforskat i Sverige
och därför har en explorativ forskningsstrategi valts. Forskningens ansats är abduktiv, då en
förståelse för ämnet hämtas genom de teorier som presenterats i kapitel tre och utmynnar i
egna föreställningar. Under den empiriska undersökningen kan det tillkomma information
som det inte finns någon kännedom om innan. Vilket kan leda till ny kunskap inom ämnet.
Utifrån dessa teorier har en modell arbetats fram som sedan intervjufrågorna grundats på (se
figur 1, sammanfattning). För att besvara frågeställningen på bästa möjliga sätt, då det
bedrägliga beteendet kan anses vara en känslig del, har insamlingen av empiri skett via
intervjuer med sakkunniga personer inom intern kontroll på respektive kommun.
Intervjudatainsamlingen sker vid sju intervjutillfällen. Undersökningsmaterialet analyseras
och resulterar i slutsatser.

4.2 Intervju som datainsamlingsmetod
Enligt Denscombe, 2009 och Saunders m.fl., 2009 är en intervju en målmedveten
konversation mellan forskaren och respondenten. Den semistrukturerade intervjuformen
kännetecknas av flexibilitet, då respondenten har möjlighet att utveckla idéer. Vi har valt en
surveyundersökning för att klarlägga hur kommunerna arbetar förebyggande med den interna
kontrollen. Frågorna som kommer att ställas är av en öppen karaktär så att det ges en bra
möjlighet för respondenten att förtydliga sig inom ämnet. Detta är en fördel för vår studie då
en del av frågorna kan vara av känslig karaktär, dessa behandlar det bedrägliga beteendet.
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Respondenten kommer ha möjlighet att svara fritt på frågorna, samtidigt som forskaren ges
möjlighet att känna av situationen och välja frågor i passande ordning. Det kommer
förhoppningsvis även ges tillfällen att ställa följdfrågor och på så sätt skapa en ökad förståelse
för studiens ämne (Denscombe, 2009; Saunders m.fl. 2009). Intervjumetoden är lämplig då
information om känsliga frågor, åsikter och uppfattningar ska undersökas (Denscombe, 2009).

Det har forskats en del om intervjueffekten enligt Denscombe (2009) där det har bevisats att
människor svarar olika då forskaren har en viss inverkan på intervjupersonen vilket bör tas
hänsyn till vid intervjutillfället. Det är viktigt att man är neutral som forskare och undansätter
sin personlighet i bästa möjliga mån. Detta för att vara så tillmötesgående mot respondenten
som möjligt, likaså att vara neutral till de uttalanden respondenten gör (Denscombe, 2009).
Det kommer vi att försöka beakta under våra intervjuer men vi är även införstådda med att det
är otroligt svårt att vara ett så kallat blankt papper. Intryck kommer att påverka oss, då vi
kommer att ta del av kommunernas interna kontrollplan inför mötena för att vara pålästa om
respektive kommun.

Intervjun kommer att bygga på att respondenten och kommunerna behandlas konfidentiellt.
Om respondenten ges möjlighet att svara utan att vara identifierbar blir svaren mer
sanningsenliga (Patel & Davidsson, 2011). Anledningen till att vi valt att hålla respondenterna
konfidentiella är för den känsliga biten inom studien som belyser bedrägligt beteende.

4.3 Tvärsnittsansats
Vi genomför intervjun med sakkunnig person inom kommunen i form av personligt möte. Då
vi samlar in data via intervju vid endast ett tillfälle och tidsramen är kort för studien så är
enligt (Saunders m.fl., 2009) en tvärsnittsansats passande. Saunders m.fl. (2009) menar att
tvärsnittsansats används ofta vid surveyundersökningar då forskaren vill undersöka hur
faktorer påverkar olika organisationer.
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4.4 Primär och sekundärdata
I syfte att nå en förståelse för hur kommunerna arbetar förebyggande mot bedrägligt beteende
används både sekundärdata och primärdata. Enligt Saunders m.fl. (2009) så är sekundärdata
material som tidigare har skrivits samt sammanställts och primärdata är ny och obehandlad
information som samlas in för en viss undersökning. Vår primärdata är information från
intervjuer och som sekundärdata har vi använt oss av information och dokument från
kommuners hemsidor för att få information om kommunen och dess interna kontroll.

4.5 Urval
Enligt Onwuegbuzie och Leech (2007) bör en utvärdering göras av urvalet då det kan hjälpa
kvalitativa forskare att välja storlek och struktur för urvalet som stämmer bäst överens med
forskningssyftet. Denna utvärdering görs genom att fatta beslut om olika parametrar, som
vilka individer, inriktningar, händelser och processer som ska studeras (Onwuegbuzie &
Leech, 2007). Eftersom vi valt en kvalitativ metod och denna ofta är tidskrävande, kommer
vårt urval vara begränsat till kommunerna i Skåneregionen. Vi har valt en mindre, medel
respektive stor kommun i Skåne. Vi har även valt en kommun med mycket dokumentation av
intern kontroll och korruptionsbekämpning samt en kommun som varit utsatt för bedrägeri för
några år sedan. Studien syftar till att få ett bredare spektrum, då små till stora kommuner
intervjuats. Urvalet har även planerats efter den knappa tid som funnits för att genomföra
intervjuerna och i den mån kommunerna haft möjlighet att medverka. Sex av de sju
respondenter vi valt att intervjua har gjorts genom ett personligt möte. Vi valde att utföra en
telefonintervju med en av kommunerna för att testa våra frågor, en så kallad pilotstudie. En
pilotstudie syftar till att genomföra intervjun i mindre skala, och samtidigt spegla det riktiga
urvalet (Patel & Davidsson, 2011).

Respondenter
Vi har gjort vårt urval av respondenter efter kriteriet att de ska vara väl insatta i arbetet med
intern kontroll vilket leder till att respondenterna har olika befattningar i kommunens
organisation. Syftet med att intervjua respondenter på olika befattningar har varit att få ett
bredare perspektiv med olika infallsvinklar. Nackdelen är att svaren blir skiftande beroende
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på var respondenten befinner sig i organisationen, vilket gör att det blir svårare att analysera
svaren.

Respondenter som har deltagit i studien genom intervju
I kommun A har en telefonintervju genomförts med respondent 1, som har en befattning som
kvalitetssamordnare. Denna telefonintervju är vår pilotstudie. Intervjun genomfördes 201305-15 och tog 25 minuter.
I kommun B genomfördes två intervjuer. Med respondent 2, vilken har en befattning som
verksamhetsekonom och tog 35 minuter. Respondent 3 har en befattning som biträdande
ekonomichef, intervjun tog 50 minuter. Intervjuerna genomfördes 2013-05-20.
I kommun C genomfördes en intervju med respondent 4, vilken har en befattning som
ekonomichef för en enhet inom kommunen. Intervjun genomfördes 2013-05-20 och tog 70
minuter.
I kommun D genomfördes två intervjuer. Med respondent 5, vilken har en befattning som
controller på centrala ekonomiavdelningen och varade i 35 minuter. Respondent 6 arbetar
som intern kontrollcontroller på en förvaltning, intervjun tog 65 minuter. Intervjuerna
genomfördes 2013-05-21.
I kommun E genomfördes en intervju med respondent 7, vilken har en befattning som
ekonomichef. Intervjun genomfördes 2013-05-23 och tog 50 minuter.

4.6 Intervjuguide
I syfte för att nå förståelse för hur kommunerna arbetar förebyggande mot bedrägligt
beteende, har vi valt att göra semistrukturerade intervjuer med en bred täckning och en
ögonblicksbild av hur det ser ut vid undersökningstillfället. Utifrån problemformuleringen har
vår frågeguide (se bilaga 1) delats in i fyra områden.
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4.7 Konceptualisering
Nedan beskriver vi de områden vi anser vara relevanta för vår undersökning för att få en
förståelse för hur kommunerna arbetar förebyggande mot bedrägligt beteende.
Intern kontroll
Frågorna 1 till 3 samt 20 ställdes för att få en överblick av kommunens interna kontroll och
dess arbete. Etablering av kommunens interna kontrollplan samt uppdatering av
kontrollplanen, det vill säga de förebyggande åtgärder som kommunen arbetar med inom
intern kontroll. Den nyinstitutionella teorin har en organisationsaspekt hierarki, som innebär
samordning och styrning av individer och aktiviteter (Johansson, 2002). Då det är ledningen i
kommunen som har makten att styra, därmed ligger ansvaret på ledningen att mål uppnås och
uppgifter genomförs, såsom intern kontroll och dess kontrollmoment.
Etik och organisationskultur
Fråga 5 till 10 ställdes för att belysa andra faktorer än befintliga regler och kontroller som
påverkar människans beslutsfattande och riskbenägenhet. Etik och organisationskultur
påverkar chefer, medarbetare och omgivning i en kommun. För att få en större förståelse för
styrning och bedräglig finansiell rapportering föreslår Kalbers (2009) att man ska integrera
befintliga regler och kontroller med etik och beteende. Winther Nielsen (2012) menar att
institutionell teori kan visa hur beslutsfattare i politiska organisationer hämtar information
från omgivningen, som sedan tolkas och slutligen leder till en strategi, i vårt fall interna
kontrollmål.
Utbildning och kommunikation
Fråga 4, 11 och 12 vill belysa vikten av kommunicering av intern kontroll i kommunen,
utbildning av den interna kontrollen samt att upptäcka och motverka bedrägeri.
Kommunikation av aktuell och relevant information mellan medarbetare och ledning är
nödvändig för en effektiv intern kontroll (Rezaee, 1995). En ständig kompetensutveckling för
medarbetare leder till samverkan, innovation och kreativitet, samt gör att organisationen blir
konkurrenskraftig (Bergengren, 1998). Att kontinuerligt uppdatera kommunens kunskaper
genom utbildningsinsatser, förmedling av information samt utveckling av lokala riktlinjer så
hålls frågorna om bedrägeri och dess förebyggande arbete levande (Statskontoret, 2012).
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Bedrägligt beteende
Fråga 13 till 19 har som syfte att skapa en djupare förståelse för hur kommunerna i själva
verket ser på det bedrägligt beteende. Det ställs frågor angående förekomsten av bedrägligt
beteende samt på huruvida kommunen tar hänsyn till människans beslutsfattande då det gäller
rationalitet samt om det finns någon aspekt kopplad till riskbenägenhet inom deras
förebyggande arbete. Kvalitén på intern kontroll inklusive förebyggande åtgärder i
kommunen förväntas påverka de anställdas riskbenägenhet att begå bedrägeri. Prospektteorin
är en analys av hur individer beter sig vid osäkra valmöjligheter, den påvisar att människan
inte alltid är så rationell. Detta kan kopplas samman med det bedrägliga beteendet då
människan fattar sina beslut utifrån sina egna upplevelser och med sannolikheter. Om man
utgår från att människan begår ett mindre bedrägeri och inte blir påkommen använder den sig
av sin erfarenhet vid nästa tillfälle den beslutar sig för att utföra ett bedrägeri, på så vis
trappas ofta beloppen upp. Detta kan kopplas samman med Gävlefallet då kvinnan började
med mindre belopp och efter några år var beloppen betydligt större.

Avslutningsvis så håller vi fråga 21 som en öppen fråga för möjlighet till kompletterande
information. Här ges tillfälle för nya faktorer att framkomma, som kan ha en koppling till det
bedrägliga beteendet.

4.8 Insamling och bearbetning av data via intervjuguide
Våra intervjuer utgick utifrån den intervjuguide som tagits fram (se bilaga 1). Intervjuerna
inleddes med en kort beskrivning av vår frågeställning och sedan valde vi uppstartande frågor
kring kommunens interna kontroll (vi hade sedan tidigare läst in oss på kommunernas interna
kontrollplan för få ha en insikt i hur kommuner arbetar med detta). Därefter ställdes frågor om
etik, organisationskultur och bedrägligt beteende.
Intervjuerna spelades in och skrevs sedan ned direkt efter intervjutillfället i dokument. Detta
för att lättare skapa en överblick av intervjuerna för att sedan kunna få en övergipande syn
och underlätta analysen av resultatet.
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4.9 Pilotstudie
För att testa vår frågeguide gjordes en pilotstudie genom en telefonintervju med respondent1 i
kommun A. Respondent 1 valdes ut till pilotstudien på grund av att det fanns en hel del bra
information om kommunens interna kontroll och dess arbete mot bedrägligt beteende.
Respondent 1 ombads att informera oss om någon fråga var oklar under intervjun, detta
gjordes för att upptäcka brister i intervjuguiden. Då inga större justeringar gjordes i vår
frågeguide

efter

pilotstudien

har

vi

valt

att

använda

denna

intervju

i

vårt

undersökningsmaterial.

4.10 Uppsatsens trovärdighet
Det är viktigt att respondenten förstår syftet med intervjun. Därför presenterades vår
frågeställning när vi bokade intervjutid och sedan innan vi började med intervjun med
respondenterna för att tydliggöra syftet. När vi tog fram frågorna var språket en viktig del. Vi
valde att ha ett lättförståeligt språk så att våra respondenter skulle förstå oss och på så vis
säkerställa att svaren blev rätt. Respondenterna har bemött oss vänligt och professionellt då de
besvarat frågorna på ett ärligt och seriöst sätt.

4.11 Kapitelsammanfattning
Med vår undersökning vill vi få förståelse för hur kommunerna arbetar förebyggande mot
bedrägligt beteende. Då det inte förekommer så mycket forskning inom korruption och
bedrägligt beteende i Sverige och dess kommuner så är vår forskningsstrategi explorativ. Vi
kommer att läsa in oss på litteratur om ämnet och olika relevanta teorier, för att skapa egna
föreställningar och sedan genomföra intervjuer som analyseras och dras slutsatser utifrån.
Utifrån problemformuleringen har vår frågeguide delats in i fyra områden (intern kontroll,
etik och organisationskultur, utbildning samt bedrägligt beteende). Som forskare kommer vi
att ta hänsyn till intervjuareffekten genom att försöka vara så neutrala som möjligt, likaså vara
neutral till respondenternas svar. Respondenterna och kommunerna i undersökningen kommer
att behandlas konfidentiellt, detta för att ämnet bedrägligt beteende kan vara känsligt.
Tvärsnittsansats används då de sju intervjuerna görs vid ett och samma tillfälle. Vår
primärdata är information från intervjuer och som sekundärdata har vi använt oss av
information och dokument från kommuners hemsidor. Vårt urval är begränsat till
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kommunerna i Skåne. Sex av de sju respondenter har intervjuats genom personligt möte,
medan med den sjunde respondenten genomfördes en telefonintervju för att testa våra frågor,
en så kallad pilotstudie. Intervjuerna spelades in och skrevs sedan ned i dokument direkt efter
intervjutillfället. Det är viktigt att respondenterna förstår frågorna som ställs samt syftet med
intervjun så att deras svar blir så korrekta som möjligt. Respondenterna har bemött oss vänligt
och professionellt då vi upplever att de besvarat frågorna på ett ärligt och seriöst sätt.
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5. Resultat och Analys
I kapitel fem presenteras och analyseras intervjumaterialet. Analysen kommer ske utifrån de
övergripande områden som presenterats i modellen under kapitel 3, se figur 1. Områdena är
intern kontroll, etik och organisationskultur, utbildning samt bedrägligt beteende. Varje
kommuns resultat presenteras, de olika områdena beskrivs kort för respektive kommun, samt
åskådliggörs i boxar för att göra det lättöverskådligt för respektive kommun. Till sist
analyseras varje område var för sig med slutsatser utifrån teori och empiri, även en
analysmodell introduceras.

5.1 Kommun A, respondent 1
Intern kontroll
*Finns en intern
kontrollplan, använder
sig av COSO-modellen
sedan 2006.
*Finns en etablerad
intern kontrollplan, men
osäker på om alla känner
till den. Finns tillgänglig
på intranät.
*Alla moment
uppdateras årligen,
riskanalys görs.

Etik & kultur

Utbildning

*Finns en uppförandekod mot korruption,
kom till 2012. Återkopplas genom den interna
kontrollen.

*Verksamhetscheferna
har ansvar för att
medarbetarna känner
till riktlinjer för intern
kontroll. Finns
tillgängliga på
intranätet.

*Medarbetarnas delaktighet skiljer sig åt från
år till år, någon gång borde alla bli
involverade.
*Ekonomichefen är chef, bra relation. Varje
chef har sin kommunikation och relation.
*Kommunledningen är högst delaktig i interna
kontrollprocessen, deras ansvar. De har
intresse för medarbetarnas synpunkter på den
interna kontrollen.

*Sker utbildning för
chefer och ledning.
Ingen för
medarbetarna, vad
respondenten vet.
*Ingen utbildning mot
bedrägeri sker.

*Har svårt att uttala sig om organisationen då
respondenten bara varit i den en kort tid.

Bedrägligt beteende
*Vänder sig till chefen vid misstanke om bedrägeri, annars till juristchefen. Kan göra en anonym anmälan,
men finns inget system för det.
*Kan förekomma bedrägeri, kan inte svara på om det är högre eller lägre risk än andra kommuner.
*Arbetar förebyggande genom uppförandekod, intern kontrollplan samt bruten betalningskedja.
*Jobbar förebyggande internt med kontroller på attester och anställningar för att motverka bedrägligt
beteende. Externt kan riskerna vara exempelvis bluffakturor och svart arbetskraft.
*Har svårt att definiera aktiviteter som kan vara mer utsatta för bedrägligt beteende, exempel rätt attester.

Figur 2. Kommun A.

I kommun A telefonintervjuades en kvalitetsansvarig. Eftersom respondent 1 arbetar centralt i
kommunen samt har arbetat i kommunen en kortare tid är det svårt att få en bild av hur arbetet
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och förmedlingen av intern kontroll sker ute i verksamheten. Dock var respondent 1 väl insatt
i den interna kontrollprocessen, regler, policys och det centrala arbetet med intern kontroll.
Enligt respondent 1 arbetar kommunen med intern kontrollplanen enligt COSO-modellen och
har gjort så sedan 2006. Det är en årlig process där en kontrollplan tas fram genom en riskoch väsentlighetsanalys där både politiker och tjänstemän deltar.

Den interna kontrollplanen är etablerad ute i verksamheterna och kan även läsas på intranätet.
Varje år går kommunen igenom alla kontrollpunkterna och riskanalys görs. Regler och
riktlinjer ska verksamhetscheferna känna till och förmedla vidare till medarbetarna. Hur dessa
regler och riktlinjer förmedlas till medarbetarna kan respondent 1 inte svara på. Inga speciella
utbildningar är planerade men ett sätt kan vara att cheferna pratar om intern kontrollplanen.
Detta bör göras cheferna emellan och mellan chef och medarbetare för att kunna hålla god
och jämn kunskapsnivå. Två utbildningstillfällen i intern kontroll är planerade under våren för
chefer och ledning. Ingen utbildning i kommunen vad gäller att upptäcka och motverka
bedrägeri har genomförts det senaste halvåret. Då ett halvår är en kort tid så är det svårt att
avgöra om denna typ av utbildning existerar eller inte i kommun A. Enligt uppförandekoden
ska utbildning i förhindrande och förebyggande av korruption och korrupt beteende hållas för
anställda. Detta ska leda till att känslan av korrekt uppförande kan stärkas för de anställda.

Inom kommun A finns en uppförandekod för att förhindra och förebygga korruption som alla
anställda ska följa, vilken är en del av anställningsavtalet. Uppförandekoden kom till 2012
och innefattar hur de anställda ska uppträda samt att gällande regelverk ska följas, vilket följs
upp i den interna kontrollen. Medarbetarnas delaktighet i den interna kontrollen varierar från
år till år beroende på vad som kontrolleras. Respondent 1 har en bra relation till sin chef
(ekonomichefen). I kommunen skiftar troligen relationen mellan chef och medarbetare
beroende på individ, relation samt kommunikation dem emellan. Kommunstyrelsen är
delaktig i intern kontroll och det är de som har ansvaret. Medarbetarnas synpunkter på intern
kontroll vill kommunstyrelsen ha den vanliga kontaktvägen som går via närmaste chef som i
sin tur förmedlar ärendet vidare. Respondent 1 har bara varit i kommunen en kort tid och har
svårt att uttala sig om organisationen.
Om medarbetare misstänker bedrägeri anmäls detta till närmaste chef, chefen ovanför eller till
kommunjuristen vilken uppförandekoden hänvisar till. Det finns inget system för hur
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medarbetare gör en anonym anmälan men det kan göras via telefon eller brev. Respondent 1
kan inte säga att kommunen har högre eller lägre risk att bli utsatt för bedrägeri än andra
kommuner. Kommun A arbetar förebyggande mot bedrägeri genom uppförandekoden, intern
kontrollplan samt bruten betalningskedja där en och samma person inte kan genomföra
upplägg samt registrering av faktura, attesteringar och betalning. För att motverka bedrägligt
beteende internt så kontrolleras attestförordning, attester på fakturor i det elektroniska flödet
och nyanställningar. Externt kan riskerna främst vara svart arbetskraft samt inkomna
bluffakturor (dessa kollas av mot svartlistade företag). Aktiviteter som är mer utsatta för
bedrägligt beteende än andra tycker respondent 1 är svårt att definiera men ett exempel kan
vara attester. Intern kontroll och dess kontroller i kommunen kan ha en avskräckande effekt
på människors beslut att ta en risk med avseende på det bedrägliga beteendet.

5.2 Kommun B, respondent 2
Intern kontroll

Utbildning

*Arbetar med intern kontroll utifrån att
kansli och utveckling tar fram,
kommunstyrelsen fattar beslut på den.
Kontrollerna utförs av inblandade.

*Intern
kontrollplanen
finns tillgänglig
på intranätet.

*Finns ingen given intern kontrollplan som
medarbetare arbetar utifrån.

*Personligen fick
respondenten
ingen utbildning
endast
genomgång av hur
det brukar ske.

*Intern kontrollplanen uppdateras en gång
årligen, vissa punkter tas bort och någon
läggs till. Tittar på vad som är aktuellt i
kommunen vid tillägg.
*Det har inte skett några större
förändringar i intern kontrollprocessen

*Ingen utbildning
mot bedrägligt
beteende.

Etik & kultur
*Finns ej uppförande kod, tar stor hänsyn till
att inte kontrollera sitt eget arbete.
*Delaktigheten är ej stor hos medarbetarna,
mest på ekonomiavdelning. Möjligtvis chefer
på olika enheter. Kommunstyrelsen har litet
intresse för utvecklingen av intern
kontrollplanen, men har ett inflytande.
*God relation med chef, och god relation med
andra chefer i verksamheten. Hoppas att det
är bra förhållande i hela kommunen.
*Upplever att organisationens uppbyggnad i
stort sett fungerar bra.

Bedrägligt beteende
*Misstänkta bedrägerier anmäls till chefen. Annars till kolleger/kommunchef. Anonym anmälan borde vara möjlig,
men osäker.
*Inte skett bedrägeri i organisationen, men inte osannorlikt att det skulle kunna ske. Händer med jämna mellanrum
överlag, men inte känt i kommunen.
*Upplever att bedrägeri motverkas genom att prata mera om ämnet.
*Nära relationer anses vara en mänsklig risk, beroendeställning.
*Hänsyn till det mänskliga beteendet - avtalstroheten.
*Bruten betalningskedja med extra kontroller på tex bluffakturor. Internt, delvis inte kontrollera sitt personliga arbete.
* Mer utsatta aktiviteter – handkassor, bluffakturor & utbetalning till privatpersoner.
Figur 3. Kommun B, respondent 2

I kommun B är det kansli- och utvecklingsavdelningen som upprättar den interna
kontrollplanen för året, som sedan antas av kommunstyrelsen. En gång om året omarbetas den
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och uppdateras, intern kontrollplanerna är ganska snarlika från år till år. Kontrollerna fördelas
sedan vidare till varje berörd verksamhet. I kommun B finns ingen etablerad intern
kontrollplan som medarbetarna arbetar efter berättar respondent 2. Det råder osäkerhet på om
det finns några regler och riktlinjer för den interna kontrollprocessen i kommunen. De som är
involverade tycker att det är bra att det sker intern kontroll, medan andra inte vet om att det
finns berättar respondent 2. Det har skett små förändringar i vad som kontrolleras, men
processen har sett likadan ut de två senaste åren. Då kommun B anses vara en liten kommun
med ungefär 12 500 invånare, ligger det naturligt att det finns mindre resurser till att
genomföra interna kontroller i stor utsträckning. Kommun B har valt att titta på specifika
saker årligen, som exempelvis handkassor på olika boenden, men även göra kontroll på
händelser som ligger i tiden. Det finns cirka 11 punkter på den interna kontrollplanen som ska
kontrolleras för år 2013. Aktuella projekt för året följs upp där det kontrolleras att
utbetalningar och annat sker rätt och riktigt för projektet. Detta år har kommun B genomfört
en förändring, då kontrollen på handkassor har valts att plockas bort. Vilket beror på att det
under ett antal år inte varit några avvikelser, kommunen väljer att stå över denna kontroll för
att kunna fokusera på fler aktuella händelser.

Respondent 2 anser att relationen med chefen (ekonomichefen) är bra. Respondent 2 hoppas
på att det är goda relationer över lag i kommunen. Medarbetarnas delaktighet är inte så hög
vid intern kontroll, det är oftast inte så många inblandade i processen och en hel del av
kontrollerna
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verksamhetscheferna som är delaktiga. Vidare anser respondent 2 att kommunstyrelsen inte är
så engagerad angående utvecklingsprocessen av den interna kontrollplanen, men de har
inflytande
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Respondent
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tycker
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organisationsuppbyggnad är bra, har dock inte varit i den så länge. Då den nya
organisationsuppbyggnaden tillkom precis innan respondent 2 började arbeta i kommunen.
Det sker ingen utbildning i intern kontroll i kommun B. Respondent 2 fick själv ingen
utbildning när kontroller genomfördes första året, men blev dock informerad om hur
kommunen brukade gå till väga när kontrollerna genomförts tidigare år. Det sker heller inte
någon utbildning för att motverka och upptäcka bedrägerier i kommun B. Respondent 2
påpekar att det kanske är något som borde göras, om kommunstyrelsen möjligtvis får någon
utbildning i dessa ämnen är respondent 2 osäker på.
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Vid misstanke om bedrägeri bör man vända sig till sin chef anser respondent 2, det bör även
gå att göra en anonym anmälan. Till exempel kan förslag lämnas via kommunens hemsida,
vilket skulle kunna vara ett alternativ. Respondenten har inte varit med om att det förekommit
bedrägerier i kommun B under sin tid, men menar att man hör talas om det en hel del via
media. Det är inte osannolikt att det skulle kunna hända även i denna kommun. Det diskuteras
för tillfället att kommun B ska köpa in en tjänst, så att betalningsfilen passerar ett externt
bolag. Detta bolag kollar exempelvis upp belopp och svartlistade företag. Detta höjer
säkerheten för att inga felaktiga belopp eller bluffakturor blir utbetalda. I dagsläget har
kommun B dock redan som policy att det måste vara en handläggare och en ekonom vid
utbetalningar. Det är inte möjligt att göra en utbetalning själv, vilket kallas bruten
betalningskedja. Bedrägerier är något som ofta diskuterats på ekonomiavdelningen under
senaste tiden, samtidigt tycker respondent 2 att det inte märkts någon skillnad i det bedrägliga
beteendet. I dagsläget tas ingen hänsyn till det mänskliga beteendet med avseende på risk, vad
respondent 2 tror så attesterar ett par varandras fakturor exempelvis. Samtidigt framförs ett
annat exempel där två bröder inte vill attestera utbetalningar till varandra. Detta tyder på att
det finns olika kulturer inom de olika verksamheterna i kommun B. Respondent 2 anser att en
risk skulle kunna vara att många arbetar en längre tid i organisationen och på så vis får en bra
relation, man kontrollerar inte sina medarbetare lika noga vid intern kontroll. Respondent 2
tror att den interna kontrollplanen motverkar och förebygger genom att personalen följer
upphandlingsavtalen och handlar där de ska. Genom att säkerställa detta sker kontroller. Detta
är ett sätt att motverka riskerna mot att kommunen inte håller sina upphandlingsavtal.
När respondent 2 ser till det bedrägliga beteendet som kommunen kan bli utsatt för externt är
det exempelvis bluffakturor som förekommer. Dessa motverkas genom massmail med
varning till hela kommunen så att inga betalningar ska genomföras. Internt förebygger
kommunen bedrägeri genom att medarbetare inte får kontrollera sitt eget arbete. När det gäller
aktiviteter som kan vara mer utsatta för bedrägligt beteende, menar respondent 2 att det skett
fler kontroller på stöd och omsorg men tror att detta beror på att det finns handkassor där.
Dessa övervakas genom stickprov.
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5.3 Kommun B, respondent 3
Intern kontroll
*Kontrollplanen beslutas,
behandlas av ledningsgrupp.
Fördelas sedan ut i
organisationen.
*Uppdateras en gång om
året, omarbetas och aktuella
punkter läggs till. Ingen
förändring av processen
senaste åren.

Etik & Kultur
*Ingen uppförande kod, finns policys men
ingen specifik mot korruption.
*Delaktigheten: ställer upp och är
hjälpsamma i processen.
*Ekonomichefen, helt ok relation. Finns alla
varianter av relationer i en stor organisation.
*Kommunstyrelsen är inte delaktig mer än i
beslutet när det gäller utvecklingen av intern
kontrollprocessen.
*Organisationen fungerar bra överlag, dock
lång beslutsväg .

Utbildning
*Finns ej regler och
riktlinjer, intern kontroll
plan finns på intranät.
Kommunjurist
informerar berörda.
*Sker ingen utbildning
av intern kontroll och
dess reglemente.
*Ingen utbildning av att
motverka bedrägeri,
men en öppen
diskussion angående
det.

Bedrägligt Beteende
*Vänder sig till chefen vid misstänkta bedrägerier, i vissa fall till ekonomiavdelningen.
*Upplever inte att det sker bedrägeri i kommunen, men i en del närkommuner. En typ kan vara matsvinn.
*Förebygger genom policys och intern kontrollplan.
*Personligen inte märkt någon skillnad de senaste åren.
*Tar inte hänsyn till det mänskliga beteendet, tittar på processen – inte på personer.
*Intern kontrollplanen syftar till att göra medarbetarna medvetna om att kontroll kan ske.
*Förebygger med intern kontroll och via massmail om bluffakturor förekommer. Mutor och bestickning är ett
område som kommunen arbetar med, genom information till personal.
Figur 4. Kommun B, respondent 3.

Respondent 3 arbetar som ekonom och har samtidigt en position som biträdande ekonomichef
i kommun B. Respondent 2 och 3 arbetar alltså inom samma kommun och deras rutiner för
den interna kontrollen presenterades i respondent 2:s avsnitt ovan. Respondent 3 tillägger att
när kommunstyrelsen antagit intern kontrollplanen fortsätter en ledningsgrupp med att dela
upp arbetet till de olika berörda områdena. Dessförinnan är det kommunjuristen som arbetar
fram de aktuella punkterna för intern kontrollplanen, denna tas fram en gång om året.
Respondent 3 förklarar vidare att det är viktigt att man inte kontrollerar sina egna
arbetsuppgifter, men att respondent 3 själv kontrollerar sin egen sektion eftersom
respondenten själv inte är delaktig i den process som det brukar ske intern kontroll på. Det
finns vidare inget reglemente i kommun B för intern kontroll.

I kommun B berättar respondent 3 att det inte direkt finns någon uppförandekod men att det
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finns ett antal policys och att dessa finns tillgängliga på intranätet. Vidare nämns att det varit
mycket diskussioner kring representation där det inte finns någon policy, men kommunen har
valt att inte ha någon policy eftersom detta sköts på ett bra sätt. Det indikerar på att kommun
B ger en god tilltro till sina anställda. Enligt respondent 3 är också medarbetarna i
organisationen hjälpsamma när kontrollerna ska genomföras och ställer oftast upp efter bästa
förmåga. Respondent 3 påpekar också att det kan vara skönt för medarbetarna att det
genomförs kontroller så att de vet att deras arbete sköts på ett korrekt sätt. Överlag känner
respondent 3 att medarbetarna är bekväma med att det görs interna kontroller. Chefen är
(precis som för respondent 2) ekonomichefen. Respondent 3 anser att deras relation är
välfungerande. Överlag nämner respondent 3 att det alltid finns olika sorters relationer i en
stor organisation. Kommunstyrelsen fattar beslut angående interna kontrollplanen, men det
råder osäkerhet om hur delaktiga de är i förarbetet. Kommunstyrelsen påvisar inte något
direkt intresse för vad medarbetarna tycker om den interna kontrollplanen, samtidigt finns det
möjlighet att lämna förslag om man så vill. Utvecklingen av det interna kontrollarbetet skulle
troligtvis ha fördel i om det fanns en återkoppling mellan medarbetarna som utför kontrollen
och de som beslutar om kontrollplanen. Organisationsstrukturen har en ganska ny
uppbyggnad men respondent 3 upplever att den fungerar som planerat.

Det finns ingen utbildning av intern kontroll för kommunstyrelsen vad respondent 3 vet, inte
heller för medarbetarna. Det finns ingen utbildning för att motverka bedrägerier men det
framkommer att det ofta förs en öppen diskussion kring att upptäcka dessa. Respondent 3
upplever även att cheferna är uppmärksamma på exempelvis mängderna av livsmedel som
köps in.

Medarbetarna bör vända sig till sin chef vid misstanke om bedrägligt beteende och även till
ekonomiavdelningen. En anonym anmälan borde kunna göras enligt respondent 3.
Respondent 3 menar att alternativen är att man antingen får in ett anonymt tips eller att
missbruket fortsätter. Troligen skulle det vara bra om det fanns någon form av instruktioner
för anonym anmälan i organisationen, då respondent 3 känner en viss osäkerhet på vad som
egentligen gäller. Respondent 3 upplever inte att det förekommer bedrägerier i kommun B,
men är välmedveten om att det hänt i kommuner runt om kring. Respondent 3 menar att det är
viktigt att vara uppmärksam och driva på själv, inte invänta att tidningarna skriver om
bedrägeri för att bli medveten.
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Respondent 3 anser att kommun B arbetar förebyggande mot den här typen av problem
genom sin interna kontrollplan och de policys som finns. Personligen har respondent 3 inte
märkt någon skillnad i det bedrägliga beteendet. Kommun B arbetar med den interna
kontrollen genom att kontrollera en process och inte en person, därför anser respondent 3 att
det inte tas någon hänsyn till det mänskliga beteendet med avseende på de risker som
innefattas av bedrägligt beteende. Den interna kontrollplanens uppgift är att människor ska
förstå att det finns risk att bli kontrollerad och förhoppningsvis avskräcker detta så att ingen
trillar dit, menar respondent 3. När det gäller hur kommunen arbetar förebyggande mot
externa och interna risker framgick samma svar som när frågan ställdes till respondent 2;
bluffakturor informeras i organisationen via massmail och internt förebyggs det bedrägliga
beteendet genom att det utförs tekniska kontroller. De aktiviteter respondent 3 anser ha en
större risk är exempelvis de medarbetare som arbetar med upphandlingar. De löper större risk
att utsättas för mutor och bestickning. För att underlätta för medarbetarna inom detta hålls en
utbildning om upphandlingar och de regler som finns.

5.4 Kommun C, respondent 4
Intern kontroll

Etik & Kultur

*Varje nämnd har
ansvar,
kommunstyrelsen
delegerar. Finns ett
intern
kontrollreglemente.

*Ingen uppförandekod, men olika policys.
*Medarbetarnas delaktighet i intern kontrollprocessen
är inte så hög.

*Det finns en intern
kontrollplan men
personalen jobbar
inte efter den direkt.
Cheferna, politiker
och medarbetare
arbetar fram den.

*Kommunstyrelsen har för lite intresse för vad
medarbetarna tycker om den interna kontrollplanen

*Kommunledningens intresse för utvecklingsprocessen
har gått i vågor genom åren.

*Förvaltningschefen lyder respondenten under, de har
en öppen och bra relation. Överlag finns både bra och
mindre bra relationer, precis som på alla arbetsplatser.

Utbildning
*Enheten arbetar utifrån att det är
viktigare att rutinerna är bra, än att
den interna kontrollen efterföljs –
då behövs inte kontrollerna lika
mycket.
*Kommer ske utbildning till
medarbetarna när arpetsplanen
förändras. Har tidigare skett
utbildning för kommunstyrelse,
förmodar att det sker än.
*Ingen utbildning sker för att
motverka och upptäcka bedrägeri.

*Organisationsstruktur: Bra och lätt överskådlig.
Bedrägligt beteende
*Vid misstanke om bedrägeri bör man vända sig till chefen. Anonym anmälan kan göras, men tas inte lika seriöst. Svårt att
gå vidare med.
*Upplever att det förekommer bedrägeri. Förebygger genom attester på allt, kontroll av betalningsfiler.
*Inte märkt någon skillnad på det bedrägliga beteendet.
*Tar hänsyn till det mänskliga beteendet som avser risk då de hela tiden tar hänsyn till de nya rutiner kommer upp och gör
kontroll på dessa.
*Tror att intern kontrollplanen syftar till att ge en vetskap om att kontroll kan ske, och även att allt blir offentligt som sker.
* Vid bluffakturor går man ut via massmail och ger riktlinjer, har en egen lista med svartlistade företag.
* Förändring skedde för fem år sedan, man kontrollerar inte längre sitt eget arbetsområde. På så vis undviker man att
kontrollera sina ”kompisar”.
Figur 5. Kommun C, respondent 4.
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Respondent 4 arbetar som ekonomichef på en enhet inom kommun C. Kommunen arbetar
med intern kontroll där de tio nämnderna tar fram varsin intern kontrollplan och gör
kontroller. Det finns vidare ett intern kontrollreglemente i kommunen. Kommunstyrelsen
delegerar ut vad som ska göras, det vill säga att det exempelvis ska utformas en treårig intern
kontrollplan, och att kontrollerna sedan genomförs för respektive år. Vissa kontroller väljer
kommunstyrelsen ut, men nämnderna tar även ut egna områden att kontrollera. Det ska finnas
riskanalyser och definitioner på risken med i den interna kontrollplanen på varje
kontrollpunkt. Det som uppdateras då en ny intern kontrollplan kommer till är prioriteringar,
vilka punkter som ska finnas kvar och vilka som bör ersättas. I respondent 4s fall arbetar
verksamheten med den interna kontrollen genom att kontrollera varandras områden, så det
inte finns någon sammanlänkning i det dagliga arbetet och det område som kontrolleras. Man
kontrollerar på så vis inte heller sina närmaste medarbetare, då intern kontrollarbetet
genomförs på ett annat område än sitt eget. Detta är möjligt då det är många som arbetar med
samma sak fast på skilda avdelningar, vilket gör att medarbetarna inte har någon närmare
relation med varandra och på så vis inte har någon samhörighet. Respondent 4 menar att det
kan vara väldigt känsligt att utföra kontroll på sina ”kompisar”. I många fall anser respondent
4 att det inte görs någon bra kontroll då. Om medarbetaren utför kontrollen på någon i
organisationen som man inte har någon direkt relation till, tror respondent 4 istället att det
utförs en mer noggrann kontroll. Respondent 4 förklarar vidare att det finns en intern
kontrollplan som tidigare nämnts, men att den inte är etablerad så att medarbetarna arbetar
efter den. Detta gavs det kritik på från revisorerna, berättar respondent 4. Det finns en skala
(1-5) på intern kontroll, enligt respondent 4. Verksamheten där respondent 4 arbetar som chef
fick en tvåa. Vidare trodde man inom verksamheten att de hade en bra intern kontroll, men
kommun C överlag fick kritik på den här punkten av revisorerna. Senast den interna
kontrollprocessen förändrades var för fem år sedan, det var då medarbetarna slutade
kontrollera sitt egna dagliga område. Detta för att ledningen ansåg att de anställda inte
kontrollerade riktigt, de anställda kände varandra och litade på varandra. I detta samband
funderade kommun C på att göra utbyte med andra kommuner och på så vis skifta så att
medarbetarna gjorde kontroller i en okänd miljö.

I kommun C finns det ett antal policys och även etiska regler. Respondent 4 menar vidare att
det inte är något dokument som följs till punkt och pricka, men det finns tillgängligt som ett
underlag. Det är upp till var och en att handla korrekt och riktigt. Du har som anställd
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skyldighet att göra något åt en upptäckt av bedrägligt beteende. Det ska finnas med i
grundsynen; att ha hög moral, fortsätter respondent 4. Delaktigheten i interna
kontrollprocessen är inte så hög i verksamheten. Detta har kommun C även fått kritik för av
revisorerna. Respondent 4 är själv skeptisk till hur mycket involverad personalen, som arbetar
längre ut i ledet, ska vara. Samtidigt anser respondent 4 att kontroller ska bli ett naturligt
inslag, inget som personalen ska känna en oro för. De bör känna till kontrollerna medan
delaktigheten kan variera, enligt respondent 4s personliga uppfattning.

Respondent 4 lyder under förvaltningschefen. De har en öppen och bra relation, respondent 4
känner möjlighet till att uttala sig öppet. Detta tar respondent 4 även en stor hänsyn till i sin
chefsposition. Respondent 4 antyder att det är viktigt att uppföra sig som man själv vill bli
bemött. Det är viktigt att försöka motverka beroendeställningen man har till sin chef, menar
respondent 4. Det förekommer många olika arbetsrelationer inom kommunen då det är en stor
organisation. Respondent 4 anser att organisationsuppbyggnaden är bra och lätt överskådlig.
Det är en naturlig pyramid kommun C är uppbyggd som. Respondent 4 anser att
kommunstyrelsens delaktighet i utvecklingsprocessen av den interna kontrollplanen gått i
vågor, det finns inte direkt något intresse från kommunstyrelsens sida för vad medarbetarna
tycker om den interna kontrollen. Även här antyder respondent 4 att kommun C fått
påbackning från revisorn.

När det gäller utbildningen för den interna kontrollen kommer den troligen ske i samband
med att processen och planen omarbetas, då det faller sig naturligt anser respondent 4.
Respondent 4 utgår från att det sker utbildning för kommunledningen då det gjort det tidigare.
Det utförs inte utbildningar årligen inom området, men det förekommer. Utbildning i att
motverka och upptäcka bedrägeri finns inte i kommun C. Respondent 4 nämner att det sker
utbildning för inköp, och här bör det innefatta mutor och bestickning. Vid misstanke om
bedrägeri bör medarbetarna vända sig till sin chef, vilket innebär till respondent 4. Det är
möjligt att göra en anonym anmälan men ingen mening med det, anser respondent 4, seriösare
om den som tipsar vågar stå för det. Viktigt att kunna ta anmälan vidare och det blir svårt om
det är ett anonymt tips menar respondent 4. Vid misstanke om bedrägeri tittar de på fallet,
polisanmälan kan ske även om det inte säkert att det är ett brott som begåtts till 100 procent.
Respondent 4 berättar att kommun C väljer att göra polisanmälan för att markera att det inte
är acceptabelt beteende, även om utredningen läggs ned. Vidare blir det givet att respondent 4
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upplever att bedrägeri förekommer i kommunen. Det har inträffat i olika omfattningar under
18 år, men aldrig något så stort som Gävle-fallet. Verksamheten arbetar förebyggande, så som
hela kommunen genom de regelverk som finns och att det måste vara två som attesterar
exempelvis. Respondent 4 menar vidare att då man står i maskopi gör inte attestreglementet
någon nytta då det ändå går att genomföra betalningar. Han nämner vidare att det är viktigt att
ha en socialkontroll. Detta påvisar att respondent 4 har en viss medvetenhet i sitt arbete kring
hur det mänskliga beteendet fungerar, arbetar förebyggande genom att försöka vara
uppmärksam som chef. När respondent 4 syftar till den socialkontrollen menas det
exempelvis om det finns ekonomiska problem eller missbruk. Respondent 4 nämner ett fall
som inträffat i kommunen, en kvinna som arbetat i kommunen under 20-års period fick
plötsligt en strulig ekonomisk situation, skilsmässa och annat påverkade kvinnan till det
bedrägliga beteendet. Hon förskingrade då pengar, respondent 4 menar att det troligen oftast
börjar med små pengar men att det sedan ökar med tiden. Till slut tappar personen
uppfattningen om hur tydligt det blir och det är då det upptäcks. När det gäller det bedrägliga
beteendet har respondent 4 inte märkt någon förändring under de senaste åren. För att arbeta
förebyggande mot det bedrägliga beteendet påpekar respondent 4 återigen att rutiner
förändrats övertiden. Det sker möten några gånger om året, där det diskuteras om någon punkt
bör läggas in extra i den interna kontrollen. Detta kan exempelvis vara då nya rutiner dyker
upp, som verksamheten väljer att göra kontroller på. Respondent 4 berättar att det finns 3000
medarbetare i organisationen, då det är en medelstor organisation förekommer troligen
bedrägligt beteende. Man vet inte i vilken utsträckning det sker och var, därför utförs
kontroller och det sätts in extra kontroller löpande. Vidare finns det inte stora möjligheter för
att det ska kunna ske stora bedrägerier, då kommunen har bra system enligt respondent 4. Det
krävs vaksamhet, vilket respondent 4 försökt förmedla en längre tid i kommunen, en
återkoppling till att det är viktigt att det finns någon slags social kontroll. Respondent 4
försöker bli medveten om de medarbetare som har något slags missbruk, spelberoende eller
liknande. Att det är en offentlig sektor menar respondent 4 bidrar till att avskräcka en del av
det bedrägliga beteendet, då allting blir känt och tidningar ges möjlighet att skriva om
händelserna. Respondent 4 tror att det finns tillräckligt med vetskap om det i organisationen.

En ny faktor som respondent 4 nämnde under vårt samtal var ineffektivitet på arbetet.
Respondent 4 menar att det inte anses som ett bedrägligt beteende i sig, men att det råder tabu
inom detta område. Det har blivit ett allt mer problematiskt område. Respondent 4 anser att
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det krävs att chefen har en god överblick på sina medarbetare, för att veta att de sköter sina
sysslor på arbetet och finns tillgängliga den tid de har betalt för. Respondent 4 menar också
att det är viktigt att våga ifrågasätta anställda i deras arbete, många anser det som
integritetskränkande. Frågan blir vidare om kommuner och organisationer tänker på detta
överlag, tid är ju i själva verket också pengar som inte förbrukas som de ska om medarbetarna
inte utför sitt arbete utan istället är så kallade tidstjuvar, som respondent 4 benämner det.

5.5 Kommun D, respondent 5
Intern kontroll
* Nämndernas yttersta ansvar,
står i kommunallag och
reglementet för intern kontroll.
Nämnderna beslutar,
förvaltningar utför kontrollen.
*Finns en del gemensamma
kriterier för vad som ska
kontrolleras varje år, men
respektive förvaltning utarbetar
sin interna kontrollplan.

Etik och kultur
*Finns en uppförandekod just mot korruption, som SKL
tagit fram. Sker ingen återkoppling till hur detta följs, kan
anses vara ett område som bör förbättras.
* Medarbetarnas delaktighet skiljer sig mycket mellan
förvaltningar och de olika nämnderna. Arbetar på att få en
starkare sådan.
*Respondenten lyder under budgetchefen, bra relation.
Finns antagligen alla exempel relationsmässigt i en stor
organisation.

*Planen uppdateras årligen för
varje förvaltning.

*Sker ingen återkoppling på vad medarbetarna tycker om
interna kontrollen.

*Det har inte skett några
förändringar av intern
kontrollprocessen de senaste åren.

* Personliga åsikten är att det finns i vissa fall anledningar
att se över organisationen och fördelningen. Ska ske en
förändring inom kort, hoppas på bättring.

Utbildning
*Utbildningen inom intern
kontroll sker på respektive
förvaltning, ser därför olika ut
i organisationen.
*Utbildning angående
bedrägeri kan även skilja sig
åt. Har Tyvärr inte en
tillräckligt bra överblick på
detta.
*Har själv varit med i SKLs
nätverk mot korruption och lärt
sig mycket, hoppas på att få
förmedla vidare i kommunen.
Använda nätverket som byggts
upp.

Bedrägligt beteende
* Misstänka bedrägerier bör tas upp med chefen, om inte detta går -personalavdelning. Erkänner en viss osäkerhet, borde känna till det
bättre. Vet ej om det går att göra anonym anmälan, men borde vara möjligt.
*Bedrägerier har skett under de senaste 10 åren, men inte så systematiskt. Förskingrat genom bokföring, gynnat närstående, använt sin
position.
* Jobbar med intern kontroll för att bekämpa bedrägeri men finns mer som borde göras.
*Har ej märkt förändring i det bedrägliga beteendet. Kontrollera är svårt, många fall så är det de som beter sig bedrägligt vet kontrollerna
och undviker dem. Viktigt att jobba med värdegrund. Girighet anses vara en av riskerna när det gäller mänskligt beteende.
*Anser att den interna kontrollen undanhåller bedrägligt beteende om man vet att den är välfungerande och tight, då ökar chansen från att
avhålla sig från att göra något bedrägligt.
* Tror att det finns risker för olika typer av bedrägligt beteende beroende på var man arbetar. Upphandling, stora belopp det är en
riskfaktor när det gäller mutor och den biten. Förskingring där det finns handkassor och kontanter. Dessa aktiviteter granskas inte extra,
men man arbetar förebyggande med kontrollerna.
Figur 6. Kommun D, respondent 5.

I kommun D intervjuades en controller som arbetar centralt på ekonomiavdelningen med god
inblick i intern kontroll men med mindre insyn i verksamheterna ute. Respondent 5 vill ha
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mer tid för intern kontroll för att det ska bli riktigt bra. Nämnderna har det yttersta ansvaret
och beslutar om intern kontroll som sedan förvaltningarna genomför och rapporterar minst en
gång om året. Det är respondent 5 som uttalar sig om nämndernas interna kontroll, vad som
borde göras bättre och vad som ser bra ut. Det finns inte så mycket tid till att analysera, lämna
feedback, det efterfrågas men det finns inte tid för det. Det finns inte mycket tid för intern
kontroll då respondent 5 har många andra arbetsuppgifter. Gemensamma kontrollmål för
kommun D tas fram av respondent 5. Förvaltningarna genomför de gemensamma
kontrollmålen men tar även fram och kontrollerar egna lokala kontrollmoment som bygger på
riskanalys. Inga förändringar har skett de senaste åren i intern kontroll men det finns mycket
kommun D kan förbättra. Det behöver arbetas fram en plan på hur kommun D kan höja intern
kontroll till en högre nivå samt behålla denna nivå på den interna kontrollen. Respondent 5
hade helst velat jobba i projektform med intern kontroll men då måste det finnas resurser för
det. Kommun D är en stor kommun som borde prioritera mer resurser till intern kontroll för
att öka effektiviteten och motverka bedrägligt beteende.

Reglemente som finns för intern kontroll finns tillgängliga på intranätet för dem som är
intresserade. Respondent 5 har ingen bra överblick på de lokala tillämpningsanvisningarna,
men antar att om det finns så hittas även de på intranätet. Utbildning av intern kontroll i
kommun D sker på respektive förvaltning och kan skilja sig åt. Om medarbetare får någon
utbildning i att upptäcka och motverka bedrägerier har respondent 5 inte tillräckligt bra
överblick på. Det är nog bra på en del förvaltningar och inte något som har förbisetts vid
andra förvaltningar. Sveriges kommuner och landsting har ett nätverk mot korruption som
respondent 5 medverkar i och har fått nya kunskaper ifrån men dessa är inte värda mycket om
de inte appliceras och används i kommun D, enligt respondent 5. Anledning till att
kunskaperna inte använts är att respondenten har begränsad tid att arbeta med dessa frågor.
Nätverket kommer att resultera i en nätutbildning mot korruption för kommuner och
landsting, det är viktigt att sedan få medarbetarna intresserade av att göra nätutbildningen
också. Enligt respondent 5 så är det tyvärr så att ”bråttom går före viktigt”. Respondent 5 vill
att arbetet med intern kontroll ska bli mer samordnat och dra nytta av de kunskaper som finns
inom organisationen. För att sedan arbeta strukturerat med att hämta information utifrån till
exempel från nätverk, men också från andra kommuner, stora organisationer samt experter.
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Det finns ingen uppförandekod vad respondent 5 känner till. Dock finns en policy mot mutor
som Sveriges kommuner och landsting har gett ut men ingen uppföljning görs inom kommun
D på att denna policy följs, detta är ett förbättringsområde enligt respondent 5. Det finns inte
något speciellt intresse från kommunstyrelsen av vad medarbetarna tycker om den interna
kontrollen. Medarbetarnas delaktighet i intern kontroll skiljer sig väldigt mycket åt mellan
förvaltningar och de olika nämnderna. Kommun D arbetar med att få bättre delaktighet bland
medarbetarna. Respondent 5 har en bra relation till sin chef, budgetchefen. I kommun D finns
antagligen olika relationer mellan medarbetare och chef. Utvecklingsarbetet av den interna
kontrollen arbetas gemensamt fram av respondent 5 med sex andra medarbetare från
förvaltningarna och ekonomiavdelningen. Det skulle behövas mer resurser som avsätts under
ett till två års tid så kommun D kan jobba mer intensivt med utvecklingsarbetet av intern
kontroll som ett projektarbete, enligt respondent 5. Det ska ske en stor omorganisering i
kommun D. Respondent 5 hoppas att det ska bli en vassare organisation efter årsskiftet, och
detta är vad politikerna också vill.

Vid misstänkta bedrägerier vänder sig medarbetare till chefen eller till personalavdelning men
respondent 5 är osäker på detta. Idag kan inte en anonym anmälan göras, det finns ingen
whistleblower funktion och det verkar inte vara aktuellt. Det har förekommit några
bedrägerier under senaste 10 åren men inget systematiskt, respondent 5 menar att det är ”för
ofta, varje gång är en gång för mycket”. Bedrägerierna har polisanmälts och avser
förskingring genom bokföring, gynnande av närstående, missbruk av sin position. Exempel på
bedrägeri kan vara en socialsekreterare som tagit betalt för att betala ut socialbidrag. Kommun
D arbetar för att förhindra bedrägeri genom intern kontroll men det finns mer som borde
göras. Systematiskt bedrivs det säkert en hel del förhållningsarbete som värdegrund ute i
förvaltningarna. Respondent 5 har inte märkt någon förändring i bedrägligt beteende.
Kommun D arbetar inte förebyggande mot bedrägligt beteende med hänseende på mänskliga
beteenden. Det skulle i så fall vara med värdegrund. Att kontrollera är svårt, i många fall så
är det så att de som beter sig bedrägligt har kunskap om kontrollerna och undviker dem. En
mänsklig riskfaktor är girighet som det finns dokumenterat i litteraturen om enligt respondent
5. Respondent 5 skulle kunna bjuda in någon som är duktig på att föreläsa om riskfaktorer
samt förhindra och upptäcka bedrägeri, utifrån de kontakter som skapats genom nätverket.
Genom en välfungerande intern kontroll så ökar väl chansen för människans beslut att avhålla
sig från att göra något bedrägligt, enligt respondent 5. Kommun D arbetar förebyggande för
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att motverka bedrägligt beteende genom olika riktlinjer. Aktiviteter som är mer utsatta för
bedrägligt beteende kan vara upphandling med stora belopp, mutor samt handkassor och
kontanthantering. Dessa aktiviteter granskas inte extra, men kommun D arbetar förebyggande
med kontroller och försöker förebygga bedrägligt beteende genom att kontrollera
medarbetarna när saker beställs till egna verksamheten.

5.6 Kommun D, respondent 6
Intern kontroll

Etik & kultur

Utbildning

*Interna kontrollplanen
arbetas fram genom
riskanalyser, bedömer de
olika riskerna. Tar med
punkter som har haft dåligt
resultat. Beslutas av
servicenämnden, rapporteras
sedan löpande.

*Det finns inget som heter uppförandekod. Kommunen har en
värdegrund för hela organisationen. Även egna ledord för
förvaltningen. Återkopplar exempelvis genom att personal
årligen skriver avtal om mutpolicyn.

*Har tidigare skett för
nämnden om intern kontroll,
men inte nu vad respondenten
vet. Sker utbildning för nya
chefer. De som behöver
utbildning inom ämnet får det,
både internt och externt.

*Etablerad intern kontrollplan

*Respondentens chef är ekonomichefen. Väldigt bra relation,
stor handlingsfrihet och mandat.

*Intern kontrollplan
uppdateras årligen. Baseras på
föregående års riskanalys,
plus nya punkter.
*Det har skett förändring i
interna kontrollprocessen då
man anställt en controller som
arbetar med intern kontroll.

* Medarbetarnas delaktighet är större än man kan tro, större
än de själva vet om.

*Kommunstyrelsens intresse av utvecklingen av den interna
kontrollprocessen har inte visats direkt hittills,
förhoppningsvis kommer det.
* Utgår från att kommunstyrelsen är intresserad av vad
medarbetarna tycker om intern kontrollplanen, men det har
inte efterfrågats.
* En spännande organisation. Den är dock stor och svårt med
länkar mellan varandra. Vet inte alltid varandras område, kan
bli isolerande.

*Utbildning för att motverka
och upptäcka bedrägeri sker ej
i förvaltningen.
*Gemensamt reglemente för
intern kontroll finns som
kommunfullmäktige har
beslutat. Förvaltningen har
även egna rutiner som tagits
fram. Dessa finns på intranätet.

Bedrägligt beteende
*Misstänkta bedrägerier tas upp med chef eller personalavdelning. Anonym anmälan tas emot, men finns inget system för hur det går
till att göra.
* Har inte haft några stora bedrägerier. Endast mindre, tillexempel tagit emot muta eller rabatt. Sker inte speciellt frekvent.
*Har en del inbyggda kontroller i det dagliga arbetat för att förhindra bedrägerier. Exempel på detta – bruten betalningskedja, dubbla
attester, externt bolag som kollar betalningsfiler.
*Ej uppmärksammat förändring i bedrägligt beteende.
*Anser att deras uppgift är att försöka täppa till hålen när det gäller det mänskliga beteendet med avseende på risk. Vill någon begå
brott och är i maskopi är det möjligt. Försöker ta bort lockelser såsom handkassor. Ser det som en risk när möjligheten serveras att
begå brott.
* Pratar öppet om sina kontroller och varför, tänker att det kan ha en avskräckande effekt. Hoppas att det påverkar beslutsfattandet.
*Förebygger externt med servicen som söker igenom företag i utbetalningsfilen. Internt genom riskanalys med inbyggd intern kontroll.
*Finns områden som kan vara mer känsliga för bedrägligbeteende. Försöker att ha dessa med som punkter i interna kontrollplanen.
Figur 7. Kommun D, respondent 6.

I kommun D intervjuades en controller som arbetar med intern kontroll på heltid i en
förvaltning. Den interna kontrollplanen baseras på föregående års riskanalys plus nya punkter
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och uppdateras samt beslutas av servicenämnden en gång om året. Varje affärsområde arbetar
löpande med riskanalyser och nya punkter med hög risk kan tillkomma under året. Det är
förvaltningen som designar kontrollplanen sedan blir olika medarbetare berörda av
granskningen. Omvärlden och media uppmärksammar bedrägeri och detta leder till ökat fokus
på intern kontroll. I och med detta har kommun D för ett par år sedan tillsatt respondent 6
tjänst då de sett att det finns ett behov av att jobba mer strukturerat i intern kontrollprocessen
med tätare kontroller och större fokus. Det finns gemensamt reglemente för intern kontroll
som kommunfullmäktige har beslutat som alla ska följa, sedan finns förvaltningens egna
rutiner som är publicerade på intranätet.

Utbildning av intern kontroll för nämnden har skett tidigare men inte på senare tid vad
respondent 6 känner till. Dock är nämnderna medvetna om sitt ansvar och att det är de som
ska ta beslut. Det finns en introduktionsutbildning för nya chefer där intern kontroll ingår,
sedan är det chefens ansvar att förmedla informationen vidare i verksamheten. För
medarbetare finns det både intern och extern utbildning i intern kontroll i form av
gästföreläsare samt att respondent 6 själv också föreläser. Det finns ingen utbildning i att
upptäcka och motverka bedrägerier inom kommun D. Arbetet mot bedrägeri görs genom
riskanalyser, mutpolicyn diskuteras på arbetsplatsträffar och inom redovisningen finns
avstämningar samt inbyggda kontroller. Dock finns det ingen speciell utbildning i att
upptäcka och motverka bedrägerier men ämnet diskuteras i olika forum.

Det finns ingen uppförandekod i kommun D utan en värdegrund som bygger på respekt,
engagemang och kreativitet. Förvaltningens lokala ledord är kompetens, smidighet och
servicekänsla. Policyn mot mutor gäller för hela kommun D, förvaltningen har valt en egen
rutin där medarbetarna går igenom och skriver på policyn en gång om året för att befästa den.
Medarbetarnas delaktighet i intern kontroll är stor, större än de själva vet om enligt
respondent 6. Intern kontroll förknippas med kontrollplaner och granskaningar men en god
intern kontroll är mer, som till exempel månadsuppföljningar och att ”Kalle på verkstaden har
bra ordning på sina hyllor på lagret” menar respondent 6. Respondent 6 arbetar heltid med
intern kontroll, detta gör inga andra inom kommun D. Respondent 6 har stor handlingsfrihet
samt mandat och en väldigt bra relation med sin chef, ekonomichefen. Om det råder samma
förhållande mellan chef och medarbetare i resten av kommun D kan respondent 6 inte svara
på. De flesta medarbetarna är positiva till intern kontroll, det är inte personer som ska
kontrolleras utan processen, det tar tid att arbeta in den kulturen. För att göra
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kommunstyrelsen och nämnden mer delaktig i utvecklingsarbetet av den interna kontrollen
görs en till två extra redovisningar av intern kontrollarbetet. Förhoppningsvis kommer det att
involvera politikerna mer i riskanalyserna. Respondent 6 tycker det är en spännande
organisation, i sommar implementerar kommun D en ny organisation. Det är en stor kommun
där respondent 6s förvaltning försöker att anpassa sig efter sina kunder och möta behoven.

Vid misstänkta bedrägerier vänder sig medarbetarna sig till sin chef eller till
personalavdelningen. Kommun D har ingen whistleblower funktion eller annat system för att
ta emot anonyma anmälningar. Kommer ett anonymt tips in så tas det på allvar och undersöks
på ett eller annat sätt. Kommun D har inte haft några stora bedrägerier, endast mindre
incidenter där medarbetare tagit emot muta eller rabatt, men detta är inte speciellt frekvent.
För att förhindra bedrägeri har kommun D ett antal inbyggda kontroller, såsom bruten
betalningskedja, behörigheter, dubbla attester, utbetalningslistor granskas och sedan ett
externt företag som gör en avstämning mot svartlistade leverantörer. Utbetalningar till
medarbetare kontrolleras extra och så finns mutpolicyn, där kommun D går ut med brev till
leverantörerna att kommunen inte kan ta emot några gåvor/middagar. Genom att bli mera
medveten och vara öppen med att det inte är okej med bedrägeri vill kommun D motverka
bedrägligt beteende. Kommun D tittar på det mänskliga beteendet eftersom det är människor
och individer som jobbar i organisationen, enligt respondent 6. Dock är det genom tekniska
kontroller som kommun D arbetar förebyggande mot bedrägligt beteende. Vill människan
gärna begå brott och är i maskopi med någon kan brott begås. Genom att försöka ta bort
lockelser såsom handkassor där det är lätt att förskingra så minskas möjligheten att begå
bedrägeri. Den interna kontrollen kan ha en avskräckande effekt på människans beslut att ta
en risk om kontrollerna diskuteras öppet, då granskningar leder till att de kan bli
kontrollerade/upptäckta, enligt respondenten. För att förebyggande motverka bedrägligt
beteende görs riskanalys med inbyggda kontroller samt kontroll av utbetalningsfilen för att
upptäcka blufföretag. Bedrägeriet i Gävle ledde till att kommun D gick igenom och
säkerställde rutinerna, kontrollera delårsresultat och månadsbokslut, då uppföljningen i Gävle
hade försummats. Det finns vissa områden som är mer utsatta för bedrägligt beteende som till
exempel nybyggnationer. Övervakning av sådana områden sker med riskanalys och med
stickprover samt extra granskning. Tv-programmet Uppdrag granskning bidrar till att
kommun D kontrollerar aktiviteter som funnits med i reportaget. Respondent 6 säger
sammanfattningsvis om arbetet med intern kontroll ”vi vill missionera att det är
verksamhetsutveckling och förbättring och att det tar tid”.
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5.7 Kommun E, respondent 7
Intern kontroll
*Samtliga nämnder ska göra en
intern kontrollplan, rapporteras
till respektive facknämnd.
Redovisas även till
kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
*Finns en intern kontrollplan för
varje verksamhet, det är många
involverade processen. Den
omarbetas en gång om året, kan
ske kompletteringar under året.
*Inte skett några förändringar
senaste tio åren.

Etik & Kultur
*Finns policy mot bestickning, följs upp genom
uppföljning. Har en stor intern kontroll.
*Delaktigheten är hög för medarbetarna.
Kommunstyrelsen är delaktig i högsta grad och
har ett övergripande ansvar för den interna
kontrollen.
*Respondentens chef är kommunchefen,
relationerna skiljer sig åt i organisationen.
*Finns ingen naturlig återkoppling mellan
medarbetarna och kommunstyrelsen när det
gäller synpunkter på interna kontrollen.

Utbildning
*Intern kontrollplanen
finns tillgänglig i
organisationen. Finns ute
på varje förvaltning,
policyn finns på nätet.
*Sker ingen utbildning
angående intern kontroll.
*Finns ingen direkt
utbildning mot att
motverka bedrägerier
men man arbetar med att
ha en uppsyn på
ekonomiavdelningen.

Bedrägligt beteende
*Vänder sig med misstänkta bedrägerier till facknämnd, eller ekonomichefen. En anonym anmälan kan göras via
telefonsamtal eller brev men finns inget system för det.
*Upplever att det förekommer bedrägerier. Senaste förekom ett mindre bedrägeri 2011.
*Arbetar förebyggande mot bedrägeri genom intern kontroll, uppmärksamma efter vad de varit med om. Har en
säkerhetsgräns beloppsmässigt.
*Har inte märkt någon förändring i bedrägligt beteende. Men blivit mer uppmärksamma på till exempel personer med
ekonomiska problem samt missbruk.
*Hoppas att den interna kontrollen stoppar människor från bedrägligt beteende.
*För att motverka bedrägligt beteende så finns en varningslista mot bluffakturor, har internt stor kontroll från
ekonomiavdelningen för att upptäcka i tid. Leverantörsbetalningar är en utsatt aktivitet. Har stor koll på dessa samt
försörjningsstöd. Även intern kontroll på löneutbetalningarna.

Figur 8. Kommun E, respondent 7.

Respondent 7 har en position som ekonomichef. Kommun E arbetar med den interna
kontrollen genom att de utgår från en policy för intern kontroll, som är antagen av
fullmäktige. Där står angivet att samtliga nämnder ska upprätta intern kontrollplaner varje år.
Dessa rapporteras i respektive facknämnd som behandlar dem och sedan redovisas dessa in
till kommunstyrelsen som sedan återredovisar till kommunfullmäktige. Respondent 7 berättar
vidare att kommunen arbetar väldigt mycket med intern kontroll. Kommun E är en liten
kommun men trots detta har kommunen en omfattande intern kontroll, den är dessutom
ganska preciserad och det finns även ett reglemente för den interna kontrollen. Respondent 7
berättar att det finns många etablerade interna kontrollplaner, eftersom det görs en
kontrollplan för varje år på respektive nämnd. De som arbetar fram interna kontrollplaner har
olika befattningar såsom ekonomichef, ekonomer, förvaltningschef, samhällsbyggnadschef
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etcetera. Initiativet ska komma från ansvarig chef, som sedan kan få förslag från
medarbetarna på vad som skulle kunna bli ett aktuellt kontrollområde. Den interna
kontrollplanen uppdateras en gång om året nämner respondent 7. Det som beslutas i början av
året ligger fast sedan sker bedömningen om det bör kompletteras med ytterligare punkter.
Respondent 7 menar vidare att tanken är att kontrollmomenten ska bli en del av det dagliga
arbetet med kontrollerna. Det har inte skett någon förändring i intern kontrollprocessen sedan
2003 då kommun E valde att utarbeta en ny kontrollplansmall som utvecklades väl.

I Kommun E finns exempelvis en policy mot bestickning, samt ett antal fler policys.
Respondent 7 menar att dessa återkopplas genom den uppföljning som görs via den interna
kontrollen. Specifikt finns en tillsyn av transaktionerna i kommun E, exempelvis finns
kontroller på fakturor och så att det inte sker privata betalningar i systemet från anställda.
Respondent 7 menar att medarbetarnas delaktighet är ganska hög i den interna
kontrollprocessen. Enligt respondent 7 finns en hög dignitet på den interna kontrollen, detta
menar respondent 7 även bidrar till att man inte behöver misstänka medarbetarna i onödan.
Respondent 7 har kommunchefen som sin chef och lyder under ledningskontoret. Relationen
dem emellan fungerar bra, men respondent 7 menar att det finns olika relationer i
organisationen. Kommunstyrelsen är i högsta grad delaktig i utvecklingsprocessen av den
interna kontrollen menar respondent 7, då de har det yttersta ansvaret. Det finns ett indirekt
intresse från kommunstyrelsen om vad medarbetarna anser om den interna kontrollplanen
men att det inte finns någon naturlig återkoppling, enligt respondent 7. När det gäller
organisationsuppbyggnaden är det en ordinär organisation med facknämnder. Det har
diskuterats om att ha en organisation som i andra kommuner med bara en kommunstyrelse där
utskott väljs in till detta. Dock anser respondent 7 att det fungerar bra även i dagsläget.

Det sker ingen utbildning i Kommun E när det gäller intern kontroll, inte på någon nivå i
organisationen. Respondent 7 menar att detta troligen är något man borde ägna sig åt. Det
sker heller inte någon utbildning för att motverka och upptäcka bedrägerier, men respondent 7
nämner att det sker en öppen diskussion kring detta. Det bedrägliga beteendet har kommun E
känt av vid ett par tillfällen under åren, senast var det 2011 och då avskedades den person som
gjorde privata inköp för kommunens medel. Förebyggande mot det bedrägliga beteendet görs
dels med intern kontroll, menar respondent 7. Vidare förklarar respondenten att utan att det
står nerskrivet på papper så är kommun E ganska uppmärksam. Sedan ligger det också ett
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relativt stort ansvar på cheferna, som ska se till bland annat att det inte handlas saker för
privatbruk. Respondent 7 anser sig inte ha märkt någon skillnad i det bedrägliga beteendet.
Kommun E har tagit lärdom av och blivit uppmärksam på vikten av att vara kritisk och inte
tro gott om alla, samtidigt krävs det ett förhållningssätt med tillit till medarbetarna. På så sätt
tas en viss hänsyn till mänskligt beteende. En viktig risk som respondent 7 nämner är personer
med ekonomiska problem och missbruk av något slag. Respondent 7 hoppas att det är allmänt
känt att intern kontroll genomförs, och att det är ett sätt för vederbörande att inse att det finns
en risk för att bli påkommen i sitt bedrägliga beteende. Risker som kommun E utsätts för i det
bedrägliga beteendet är bland annat bluffakturor där ett samarbete med ett externt företag
finns, för att motverka att utbetalningar sker. Respondent 7 nämner att det hänt att
utbetalningar skett till dessa bolag, då har hjälp från det externa bolaget kopplats in och då har
kommun E fått sina pengar tillbaka från bluffbolaget. Internt bedrägeri förebygger kommun E
genom att skicka ut signaler om att det sker kontroller och att man är uppmärksam. Enligt
respondent 7 är det även välkänt i kommun E att vid förskingring blir medarbetaren avskedad,
oberoende på om det är små eller stora belopp det gäller. Respondent 7 menar att det finns
aktiviteter som är mer utsatta för det bedrägliga beteendet, där det är enklare att genomföra
bedrägeri. Exempel på detta kan vara försörjningsstöd och löneutbetalningen i kommunen, det
sistnämnda är en stor del av utbetalningarna som sker i kommunen.

5.8 Analys
Ovan förs en diskussion kring varje kommun och deras syn på den interna kontrollen samt det
bedrägliga beteendet. Detta har gjorts utifrån våra fyra områden som är intern kontroll, etik
och organisationskultur, utbildning samt bedrägligt beteende. Det finns vissa delar i dessa
områden som är liknande inom kommunerna i vår studie, därför följer en gemensam analys.
Detta för att tydliggöra de likheterna som finns mellan kommunerna och även belysa
olikheter. En översikt av resultatet finns sammanställt i bilaga 2 Sammanfattning intervju.

5.8.1 Intern kontroll
Intern kontroll handlar bland annat om att arbeta med förebyggande åtgärder för att motverka
allvarliga fel (Sveriges Kommuner och Landsting , 2008). Genom att ha en bra intern kontroll
med integrerad riskvärdering, kontrollmoment och uppföljning kan allvarliga fel och brister
upptäckas och korrigeras (Ekonomistyrningsverket, 2013). I studien framkom att
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kommunallagen har fått genomslag i sin lagstiftning, för enligt respondenterna i
undersökningen så har kommunstyrelsen och nämnderna vetskap om att det är de som har
ansvaret för intern kontroll. Med undantag för en kommun, finns övergripande reglemente för
den interna kontrollen i respektive kommun. Vi har sett skillnader i det interna kontrollarbetet
mellan de kommuner som deltagit, men också skillnader inom kommunerna. En del
kommuner har många medarbetare inblandade i framtagningsprocessen, medan andra har en
mindre delaktighet från organisationen. Två respondenter uppger att intern kontrollplanerna
endast är etablerade hos medarbetare som är berörda, medan övriga medarbetare inte arbetar
efter den. Respondent 1 och Respondent 5 nämnde båda att arbetet inte såg likadant ut i hela
organisationen, de påpekade även att de hade en centralbefattning och därför har svårt att ha
en helhetssyn på kommunen.

Kontrollpunkterna, det vill säga de förebyggande åtgärderna, i de interna kontrollplanerna
arbetas årligen fram genom riskanalyser. Kontrollpunkterna prioriteras efter risk och punkter
med aktuella händelser som ligger i tiden läggs till. Det är bra att kommunerna gör
prioriteringar mellan de viktigaste kontrollpunkterna för att på ett effektivt sätt kunna fördela
resurserna på de mest ändamålsenliga kontrollerna. Om kontrollerna inte är ändamålsenliga
och felprioriterade kan det leda till sämre kvalité på intern kontroll och ökad risk för
bedrägeri. Det framkom i intervjuerna med respondent 3 och 4 att de var medvetna om att när
kontrollerna genomförs är det viktigt att medarbetarna inte kontrollerar sitt eget område. Då
respondent 4 menar att det kan vara väldigt känsligt att utföra kontroll på sina ”kompisar” och
anser då att det inte görs någon bra kontroll. Utan anser att kontrollen utförs mer noggrant om
det inte finns någon direkt relation. Det var enbart kommun A som hänvisade sin interna
kontrollplan till COSO-modellen. Detta tyder dock inte på att resterande kommunerna inte
arbetar efter COSO-modellens ramverk för intern kontroll, då det finns likheter i samtliga
interna kontrollplaner ur detta ramverk. Utifrån detta tar vår första slutsats form.

Den första slutsatsen blir att samtliga kommuner i undersökningen har en genomarbetad
process för intern kontroll, detta tillsammans med medvetenhet och riskhantering ger en bra
grund för att säkerställa att det dagliga arbetet går rätt till.
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5.8.2 Etik och organisationskultur
Studier inom ämnet påvisar att formella kontroller har liten effekt på det oetiska beteendet
(Kalbers, 2009; Minellia, Reboraa, & Turri, 2009). Respondenterna uppger att de har
uppförandekod, värdegrunder, policys eller liknande där de ser till etiska samt kulturella
faktorer och inte bara formella kontroller. Det är svårt att följa upp att dessa uppförandekoder
och värdegrunder efterlevs. Eftersom intern kontroll endast till en begränsad del kan följa upp
det är det upp till medarbetarna själva att agera på ett korrekt sätt. Detta kan kopplas samman
med att etik och organisationskultur har en påverkan på det bedrägliga beteendet (se figur 9).
Respondenterna hade svårt att svara på hur relationen/kulturen är övergripande inom
kommunen men tror att den är varierande. Dock hade samtliga respondenter en god relation
med närmaste chef. Institutionell teori menar att en institution består av formella normer och
handlingsregler samt informella regler om beteendemönster, kulturella och samhälleliga
förväntningar (Winther Nielsen, 2012). Dessa formella och informella faktorer styr
arbetssättet inom kommunen (Winther Nielsen, 2012). De informella faktorerna är svårare att
undersöka och mäta då de bygger på uppfattningar vilket vi har märkt av i vår undersökning.
Det råder stor skillnad mellan kommunerna när det gäller medarbetarnas delaktighet. Det
finns inte något övergripande mönster, men den insyn som fåtts är att ekonomiavdelningen
och cheferna är de som har störst delaktighet. Det interna kontrollarbetet skulle troligtvis ha
fördel i om det fanns en återkoppling mellan medarbetarna som utför kontrollen och de som
beslutar om kontrollplanen. Organisationsstrukturen skiljer sig åt mellan de olika
kommunerna och respondenterna tycker i stort sett att den fungerar bra, dock är det emellanåt
en lång beslutsväg. Någon kommun funderar på förändring och en annan kommun är på väg
att

genomföra

en

förändring

i

organisationsstrukturen.

Att

kommuner

ändrar

organisationsstruktur är väl inget ovanligt fenomen då den politiska ledningen skiftar
emellanåt och den nya ledningen vill styra efter sina idéer.

Den andra slutsatsen för vår studie blir att det råder olikheter mellan kommunerna när det
gäller etik och organisationskultur. Skillnader har funnits i organisationsstruktur, delaktighet
samt kultur.
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5.8.3 Utbildning och kommunikation
Studier inom ämnet påvisar att då det finns en god kunskapsnivå om intern kontroll i en
bedräglig situation kan anställda, enligt Statskontoret (2012), upptäcka avvikelser, rapportera
dessa och därmed eventuellt förhindra ett bedrägeri. Enligt respondenternas svar ges en bild
av att chefer och politiker i kommunerna har bra kännedom om regler och intern kontroll. Det
finns utbildning i intern kontroll inom de flesta kommunerna i undersökningen, dock inte för
alla medarbetare. Specifik utbildning mot bedrägligt beteende är inte förekommande inom
kommunerna i undersökningen. Även om utbildning mot bedrägligt beteende inte är
förekommande så kommuniceras bedrägligt beteende i olika forum i kommunerna. För att
hålla frågorna om bedrägeri och dess förebyggande arbete levande bör kontinuerlig
uppdatering av kommunens kunskaper ske genom utbildningsinsatser, kommunicering av
information samt utveckling av lokala riktlinjer (Statskontoret, 2012). Enligt vår underökning
finns det utbildning för upphandling i de flesta kommunerna i undersökningen som till viss
del kan kopplas samman med bedrägligt beteende då det exempelvis gäller bestickning. Det
förekommer överlag ingen utbildning bland kommunerna för att motverka bedrägligt
beteende, men flertalet respondenter påpekar att kommunerna borde lägga mer resurser på
detta. Utbildningen ses därför vara en viktig del i studien, även om kommunerna inte arbetar
med det i så stor utsträckning (se figur 9). Nätverket som Sveriges kommuner och landsting
har bildat är det endast respondent 5 som är delaktig i. Nätverket avslutas i maj 2013 och
kommer att bidra till en nätbaserad utbildning i korruptionsbekämpning, denna information
har mottagits positivt från samtliga respondenter. Då kommunerna är medvetna om bristen på
utbildning mot bedrägligt beteende är det ett ypperligt tillfälle att uppmana medarbetarna att
genomföra nätbaserad utbildning i korruptionsbekämpning som nätverket erbjuder. Detta bör
prioriteras av kommunerna genom att avsätta tid för medarbetarna att genomföra utbildningen
då det är en förebyggande åtgärd mot bedrägligt beteende.

Den tredje slutsatsen kan genom data från intervjuerna fastslå att det finns en medvetenhet
om att mer utbildning borde ske i kommunerna angående den interna kontrollen och det
bedrägliga beteendet, i dagsläget är det ett relativt oprioriterat ämne.
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5.8.4 Bedrägligt beteende
Holtfreter (2008) menar att det finns många aspekter att se till när det gäller bedrägligt
beteende. En del av kommunerna tittar på aspekter så som ineffektivitet på arbetet, privata
ekonomiska problem samt olika former av missbruk. Det finns dock betydligt större fokus på
de tekniska kontrollerna än på det mänskliga beteendet. Samtliga kommuner har kontroller då
det gäller externa och interna risker, så som kostnadsuppföljning, utbetalningar, attester samt
bruten betalningskedja. Studier påvisar att det blivit ett ökat antal fall av bedrägerier
(Holtfreter, 2008; Minellia mfl, 2009). Detta motsäger vad som framkommit i vår studie, då
samtliga kommuner anser att det inte skett någon förändring i det bedrägliga beteendet. De
anser istället att media uppmärksammar detta i större utsträckning och att kommunerna gärna
återkopplar till de fall som får publicitet för att säkerställa att det inte sker hos dem. Samtidigt
framkommer det tydligt att de anser att det är viktigt att pådriva processen själva och vara
uppmärksam mot det bedrägliga beteendet. Detta tyder på att det bedrägliga beteendet är en
viktig del av studiens modell (se figur 9). Argo med flera (2006) ger en förklaring till varför
och vid vilka tillfällen människor motiveras till ett bedrägligt beteende. Det sociala är ett
exempel på vad som gör att man väljer att ta en risk. Respondent 4, 5, 6 samt 7 ansåg på ett
liknande sätt att det är viktigt att ha en social kontroll, då uppmärksamhet bör riktas mot
ekonomiska problem samt olika former av missbruk. Detta innebär att det överlag finns en
vetskap i kommunerna om det mänskliga beteendet och dess påverkan på bedrägligt beteende
men att kommunerna inte direkt arbetar med att förebygga det. I en av de fem kommunerna
finns riktlinjer för hur medarbetarna bör gå tillväga vid misstanke om bedrägeri, i denna
kommun finns en så kallad whistleblower-funktion. Denna funktion ger en möjlighet för
medarbetarna att kunna vända sig till en bestämd person som tar emot misstänkta bedrägerier
(se figur 9).. Överlag finns en viss kännedom om whistleblowers hos respondenterna.
Anledningar till att det inte används i resterande kommuner är främst för att de anser att det
inte behövs en sådan funktion, kommunerna väljer att lägga sina resurser på annat. Det är
alltså i en av de fem kommunerna som det finns klara och tydliga riktlinjer för anmälan om
misstänkt bedrägligt beteende. I övriga kommuner upplevs en avsaknad kring detta.

Under intervjutillfällena har olika fall av bedrägerier framkommit. Ett av dessa är då en av
kommunernas sekreterare betalade ut försörjningsstöd till förfalskade invånare i kommunen,
dessa personers bankkonton var i själva verket kopplade till hans medhjälpare. Sekreterarens
förskingring blev snabbt omfattande och uppgick till miljonbelopp. De felaktigt utbetalda
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bidragen omfattar kring 5,2 miljoner kronor. Det stora svindelförsöket genomförde
sekreteraren senare och detta omfattade 20 miljoner kronor. Det heuristiska perspektivet som
Tversky & Kahneman (1974) klargör för att människan anses grunda sina beslut utifrån
sannolikhetsbedömning samt genom att se till den egna erfarenheten. Då mannen tidigare
kunnat genomföra bedrägeri i kommunen, valde han att planera ännu ett. Att det också var ett
större belopp som planerades denna gång kan kopplas samman med prospektteorin som tyder
på att människan utvärderar sina val utifrån vinst och förlust och att dessa tenderar att bli
mindre betydelsefulla samt ha en mindre effekt då de ökar (Tversky & Kahneman, 1979). Då
mannen kunnat förskingra försörjningsstöd en längre tid, värderade han utifrån den erfarenhet
han skapat sig och utifrån den vinst han hade åstadkommit tidigare, och inte det slutgiltiga
resultatet som kunde uppstå, nämligen att han blev påkommen samt bestraffad.

För att kunna möjliggöra förskingringen på de 20 miljonerna hade bedragaren planerat och
manipulerat kommunens datorsystem så det skulle vara möjligt för överföringen att gå
igenom. För att detta inte skulle upptäckas var det överföringar i varierande belopp, till ett
antal olika konton. Datorerna och kommunens system hade slagits ut för att avleda
uppmärksamheten från utbetalningsfilerna. Då det trots allt väcktes misstankar hade
kommunen möjlighet att stoppa en del av överföringarna. Totalt gick cirka tre av de tjugo
miljonerna till medbrottslingarnas konton. Bedragaren var sedan på fri fot ett antal månader,
slutligen åtalades mannen och har idag avtjänat sitt straff. Kommunen har kvar en fordran på
sekreteraren. Under intervjun med den drabbade kommunen framkom annan information om
sekreteraren. Så som att han var en proper och trevlig man, som man inte skulle kunna
förvänta sig begå några brott. Han framstod som en man som hade det bra ställt trots att han
inte hade mer än en vanlig medellön. Detta kan kopplas samman med Argo m.fl (2006) som
menar att människans riskbenägenhet att ljuga ökar ju mer hotad personen känner att dennes
självbild är.

Den fjärde slutsatsen blir att kommunerna tar en begränsad hänsyn till det mänskliga
beteendet, då man hellre valt att göra tekniska kontroller, eftersom det kan anses känsligt att
granska medarbetare och inte en process i helhet. I de bedrägerier som uppkommit i
intervjumaterialet finns en tydlig koppling till att människan inte alltid är rationell utan fattar
sina beslut utifrån sina egna erfarenheter och med hjälp av sannolikhetsbedömningar.
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5.8.5 Tillkommande aspekter
Under intervjuerna tillkom en del aspekter som kan anses ingå i det bedrägliga beteendet. En
av dessa är ineffektivitet på arbetet, det var respondent 4 som uppgav denna del, det som ingår
i ineffektiviteten kan bland annat anses vara huruvida personalen är tillgänglig på sin arbetstid
och sköter sina flextider. Även hur effektiv personalen är på sin arbetstid och om den utför de
arbetsuppgifter de förväntas göra på sin belagda tid. Respondenten påpekade att det är många
chefer som inte ifrågasätter sina medarbetare, utan förlitar sig på dem, samtidigt som chefen
har för lite kontroll för att kunna se över att samtliga sköter sitt arbete. Ifrågasättandet kan
verka obekvämt för många men det är en viktig del i att säkerställa att arbetsplatsen är
effektiv. Detta är en aspekt som studien inte tidigare tagit hänsyn till, men som kan anses vara
en intressant del att koppla samman med det bedrägliga beteendet, därför blir detta en ny del
av studiens modell (se figur 9).
En annan aspekt som diskuterades av ett antal respondenter är den sociala kontrollen. Det är
viktigt att man försöker hålla en viss insikt i personalens privatliv och är uppmärksam på
eventuella ekonomiska problem. Respondent 6 menade exempelvis att det är när man som
arbetsgivare är medveten som det ges chans att arbeta i förebyggande syfte och minimera de
chanser som finns att den anställda frestas till ett bedrägligt beteende. Detta resonemang med
flera gör att det blir ännu en nytillkommen intressant aspekt, därför presenteras denna i den
sammanfattande modellen under (se figur 9). Vidare kan den sociala kontrollen även kopplas
samman i det fall som tidigare beskrevs angående socialsekretararen. Det var tydligt att
mannen hade behov av att känna sig tillfredställd med sin självbild som tidigare beskrivs (se
ovan). Det sociala anses ha en stor inverkan på hur beredd man är på att ljuga och begå
bedrägerier (Argo m.fl., 2006), då det senare framkom att sekreteraren hade ett drogmissbruk
blev detta tydligt. Mannen ville göra ett gott intryck då hans missbruk gjorde att han låg i ett
underläge, och samtidigt krävde missbruket ett stort kapital.
En funktion som kallas whistleblowers uppmärksammades av samtliga respondenter, men
bara i en av de fem kommunerna förekommer det. Detta anses vara en ny aspekt som studien
inte tagit hänsyn till, men som kan vara till stor nytta då det är tydligt att det finns för lite
riktlinjer för hur en anmälan ska gå till vid misstanke av bedrägeri (se figur 9).
Den femte och sista slutsatsen blir att det finns aspekter som uppkommit under studiens gång
som inte behandlas, men som anses vara intressanta att ta hänsyn till i kommande studier.
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5.9 Kapitelsammanfattning
Det finns likheter och olikheter i och mellan kommunerna, de största likheterna som
uppkommit i studien anses vara följande. Samtliga kommuner arbetar med intern kontroll,
politiker och chefer är medvetna om de regler som finns. Till viss del kan det ses en koppling
utifrån kommunernas interna kontrollplaner till COSO-modellen, men det framkom inte i
intervjumaterialet att samtliga arbetade utifrån denna modell. Det finns någon form av
uppförandekoder i samtliga kommuner, även om de benämns på annat vis men vissa har en
avsaknad av policys mot bedrägeri. Organisationskulturen anses skilja sig åt inom
kommunerna. Det sker utbildning inom intern kontroll med olika intervall inom de flesta
kommuner, men inte i alla led. Nedan presenteras de olikheter som framkommit.

Det kan utifrån studien anses finnas en medvetenhet om det mänskliga beteendet och att en
hänsyn så som social kontroll bör tas tillvara. Detta framkom i ett antal kommuner, dock
saknas det klarhet i hur dessa bitar bör behandlas. Bedrägerier och den beteendemässiga
aspekten anses vara underskattad, det saknas prioritering och erfarenhet av att arbeta
förebyggande utifrån de teorier som kan kopplas till riskbenägenhet samt beslutsfattande som
behandlats i uppsatsen. Det fattas även klara rutiner för anmälan om misstänkta bedrägerier, i
samtliga kommuner förutom en. Denna kommun arbetar med något som kan liknas vid en
whistleblower funktion. Det framkommer även en tydlighet i att de kommuner som blivit
utsatta för bedrägerier i olika omfattningar arbetar mer med intern kontroll än de kommuner
som aldrig blivit utsatta.

Nedan i figur 9 presenteras resultatet från empirin i en modell, uppsatsens temaområden
presenteras som tidigare till vänster i modellen och anses ha en inverkan på det bedrägliga
beteendet. En ny aspekt som uppkom var ineffektivitet på arbetet, denna aspekt framkom
endast från en respondent men anses av oss vara en intressant tillkomst i modellen. En del
kommuner ansåg att det är viktigt att försöka ha en viss social kontroll. Den sociala kontrollen
anses gå ut på att det finns en uppmärksamhet på problem i medarbetarnas privatliv. Det har
även uppmärksammats en funktion, whistleblowers, som kan vara till hjälp vid anmälan av
bedrägligt beteende. De nya faktorer som tillkommit presenteras även de i modellen och anses
ha en inverkan på det bedrägliga beteendet.
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Figur 9. Sammanfattning av analys.
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6. Slutsats
I sjätte kapitlet presenteras slutsatserna som utgår från analys och resultatet av den
empiriska undersökningen. Först presenteras uppsatsens syfte och frågeställning samt hur
studien kan besvara den. I kapitlet presenteras vidare studiens bidrag utifrån olika aspekter.
Till sist presenteras även förslag på fortsatt forskning.

6.1. Slutsatser
Syftet är att få en förståelse för hur kommunerna arbetar med förebyggande åtgärder inom
intern kontroll mot bedrägligt beteende samt hur detta påverkar människans riskbenägenhet
och beslutsfattande.

6.1.1 Intern kontroll
Vår föreställning för intern kontroll är att det är en väletablerad rutin i kommunerna.
Resultatet av undersökningen påvisar att samtliga kommuner arbetar med den interna
kontrollen och att det finns bra rutiner för detta. Att samtliga kommuner arbetar med intern
kontroll är ett krav, men att samtliga även har arbetat fram bra rutiner kring detta är intressant
ur studiens syfte. Enligt Statskontoret (2012) leder en väletablerad intern kontroll till att man
motverkar de brott som förekommer och lättare upptäcker dem, i en del fall som framkommit
blir även detta tydligt. Den interna kontrollen har en viktig del i att upptäcka bedrägligt
beteende, även om andra aspekter så som att människan sällan fattar rationella beslut och dess
riskbenägenhet att begå ett brott är två viktiga delar att ta hänsyn till. Vidare kan resultatet
kopplas till den institutionella teorin som utgår från att förklara hur organisationer påverkas
av normer och arbetsätt. Då arbetsformen för intern kontroll är inarbetad och processerna inte
förändrats under senaste åren, är det en bra grund att stå på för att säkerställa att
arbetsrutinerna sker enligt de regler och riktlinjer som finns.

6.1.2 Etik och organisationskultur
Inom etik och organisationskultur finns tre föreställningar. Den första föreställningen
innefattar att uppförandekod finns de flesta kommuner. Studien påvisar, förutom i kommun
A, att det inte finns specifika uppförandekoder i de kommuner som granskats men att det
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förekommer riktlinjer och arbete som kan liknas vid de uppförandekoder vi förväntade oss
skulle finnas i de olika kommunerna. Det kan även utläsas ur studien att det är svårt för
kommunerna att återkoppla till dessa så kallade uppförandekoder då det ligger mycket i
respektive anställd att efterleva de riktlinjer som finns. Då etik och kultur är ett svårt område
att följa upp faller det sig naturligt och som förväntat att det förekommer svårigheter i
uppföljningen kring detta. Den andra föreställningen ifrågasätter om det finns en medvetenhet
om intern kontrollplanen i kommunstyrelsen och bland chefer, detta stämmer väl överens med
resultatet i vår studie. Samtliga deltagande kommuner i undersökningen har påvisat att det
finns en vetskap om vem som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen vilket är
positivt då det finns tydliga kopplingar och klarhet i vem som bär det yttersta ansvaret. Detta
anses positivt då varje kommun ges en större möjlighet att lyckas med sitt arbete kring
bedrägligt beteende och intern kontroll om de ansvariga har en medvetenhet kring sin roll i
arbetet. Det regleras även i kommunallagen att kommunstyrelsen och nämnderna ska ha
ansvaret för intern kontroll. Den tredje föreställningen är att det finns en medvetenhet om den
interna kontrollplanen bland medarbetarna och studien påvisar tydligt att det finns variationer
i medarbetarnas kännedom om den interna kontrollen. Samtliga kommuner behöver därför
stärka medarbetarnas medvetenhet om interna kontroller och varför dessa kontroller utförs.
Det behöver implementeras i respektive kommun att kontrollerna sker på rutin och inte för att
kontrollera den specifika medarbetaren. Samtidigt är det viktigt för kommunerna att se till att
det inte blir processen i sig som är viktig att granska, utan även medarbetarna som deltar i
processen. Det är ofta en svår balans vilket en del respondenter medgett under
intervjutillfällena.

6.1.3 Utbildning
För utbildning finns det två föreställningar utifrån vår studie. Den första är att det finns
utbildning för intern kontroll i kommunerna. Resultatet påvisar att det finns utbildning inom
detta område men att det inte sker på alla nivåer i organisationen. Den andra föreställningen är
att utbildning för att motverka bedrägligt beteende finns i mindre utsträckning. Det har
framkommit att det inte sker någon utbildning mot bedrägligt beteende men att det förs en
öppen diskussion kring detta inom kommunerna. Många kommuner skulle troligen behöva
lägga större resurser på sin utbildning i båda avseendena som presenteras ovan, då en bättre
kunskap leder till ett bättre arbete. På så vis skapas ett bättre resultat kring den interna
kontrollens genomförande men även för den medvetenheten och uppmärksamhet som krävs
71

för att upptäcka och motverka det bedrägliga beteendet på arbetsplatsen. Den öppenhet och
diskussion som många respondenter påpekar finns angående det bedrägliga beteendet inom
kommunerna
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6.1.4 Bedrägligt beteende
Inom bedrägligt beteende finns tre föreställningar. Den första föreställningen för bedrägligt
beteende är om kommuner har uppmärksammat förändringar i det bedrägliga beteendet.
Enligt respondenternas svar har ingen förändring i det bedrägliga beteendet skett. De flesta
kommunerna anser att bedrägerier istället fått större fokus i media och att man gärna genom
det som publiceras gör extra granskningar i sin egen kommun för att säkerhetsställa att allt går
rätt till. Samtidigt påpekar en del att det är viktigt att driva ett ständigt utvecklingsarbete på
egen hand och inte enbart påverkas av media. Det anses definitivt vara värdefullt att som
kommun driva på sitt förebyggande arbete kring bedrägligt beteende. Det är också tydligt att
kommunerna som blivit utsatta för bedrägligt beteende även är de som har starkast åtgärder
för att möjliggöra förebyggandet. Den andra föreställningen belyser om kommunerna tar
mindre hänsyn till det mänskliga beteendet när de utför intern kontroll och resultatet av vår
studie stämmer väl överens med detta då kommunerna till största del utför tekniska kontroller.
Anledning till att kommunerna utför dessa kontroller istället för att se till det mänskliga
beteendet är för att det dels går på rutin men också för att de anser att det kan vara obekvämt
för sin personal att bli granskad. Den tredje föreställningen är om det finns en klar rutin för
anmälan av bedrägerier. En av de fem kommunerna har en klar strategi för hur de ska gå
tillväga, medan de andra inte har detta. Utifrån vår studie och de teorier som belysts i
uppsatsen kan slutsatsen dras att det är för svagt fokus på det mänskliga beteendet och den
risk det innebär. Detta eftersom kommunerna av olika anledningar inte jobbar förebyggande
med det bedrägliga beteendet i så stor utsträckning, inte heller med utbildningar kring hur de
upptäcker och motverkar exempelvis bedrägerier. Medvetenheten om det bedrägliga
beteendet anses vara för svag för att kommunerna ska kunna arbeta utifrån människans
rationella beslutsfattande och dess riskbenägenhet. Med en ökad kunskap och förståelse kring
dessa två delar i studien skulle ett bättre förebyggande arbete kunna utföras.
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6.2 Studiens bidrag
Utifrån en samhällsnytta kan vår studie bidra till en ökad medvetenhet om den mänskliga
faktorn och det bedrägliga beteendet då det är medborgarnas skattepengar som förskingras vid
bedrägeri inom kommuner. Studien belyser ett relativt outforskat område i Sverige, där olika
delar som kan ha en inverkan på förebyggande åtgärder inom intern kontroll och det
bedrägliga beteendet undersöks. Det teoretiska bidraget för studien är att ge en ökad förståelse
för beslutsfattande och riskbenägenhet där man vill se sambandet mellan intern kontroll och
bedrägligt beteende. Då tidigare forskning inte direkt tagit hänsyn till dessa aspekter
tillsammans tydliggör studien att det finns ett sammanhang mellan dessa olika delar.
Tydligast blir detta då det kopplas samman till bedrägerifallet (se kapitel 5.8.4). En ökad
kompetens och utbildning för motverka bedrägligt beteende inom ämnet bidrar till att fler
bedrägerier upptäcks och förebyggs (Statskontoret, 2012: Holtfreter, 2008).

6.3 Egna reflektioner och förslag till fortsatta studier
Undersökningen har genomförts i en kvalitativ form. Respondenterna i undersökningen har
varit personer som arbetar med intern kontroll i olika positioner. Detta har gett en bred inblick
men även försvårat jämförelsen av kommunerna som ingått i studien eftersom frågorna
besvarats ur olika perspektiv. I två av de fem kommunerna som intervjuats har två
respondenter med olika befattningar deltagit. Det hade varit en fördel om undersökningen
gjorts i fler kommuner samt i ett bredare geografiskt område (det vill säga inte enbart i Skåne)
vilket hade gett en bättre inblick i hur kommunerna i Sverige arbetar med intern kontroll med
avseende av bedrägligt beteende. Inom våra tidsramar har inte detta varit möjligt att
genomföra.

Då man använder sig av intervjuer bör man ta hänsyn till exempelvis intervjueffekten. Detta
har gjorts genom att ha ett neutralt sätt mot respondenterna för att inte påverka deras svar.
Eftersom undersökningen var av mindre karaktär kan inte några generaliseringar göras av
resultatet men vissa mönster har kunnat urskiljas. Då vi har ett stort undersökningsområde
med många infallsvinklar kan det bli svårt att hantera och dra slutsatser utifrån dessa. Trots
brister anser vi att undersökningen ändå bidragit med en ökad förståelse och insikt i hur den
interna kontrollen kan förebygga bedrägligt beteende. Under den tid då studien genomförts
har det uppmärksammats att det finns en medvetenhet om bedrägligt beteende när
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kommunerna arbetar med intern kontroll. Dock finns ett avsevärt mindre fokus på att
kontrollera och vara uppmärksam på den mänskliga faktorn och dess bedrägliga beteende än
att genomföra tekniska kontroller.

Inom tidigare forskning finns mindre inom detta ämne, specifikt i Sverige (Statskontoret,
2012). Dock finns det en del teorier och forskning som stödjer ämnet, med stöd utifrån detta
genomfördes

litteraturgenomgång

samt

intervjufrågor.

Under

empiriinsamlingen

uppmärksammades att även om bedrägerier och beteendebiten är en viktig del att ta hänsyn
till, är inte människans riskbenägenhet samt beslutsfattande något som kommunerna i
dagsläget direkt arbetar med. Respondent 6 behandlade ämnet delvis genom att ta upp
aspekten att det är viktigt att motverka de tillfällen då det kan uppstå frestelser. Annars
överlag finns ingen koppling till dessa delar, detta innebär att intervjufrågorna inte fick ett
sådant gehör som de borde utifrån våra teorier. Det fanns inte någon prioritering eller
erfarenhet av de frågor som berör människans riskbenägenhet samt beslutsfattande, vilket
resulterade i ett försvagat material kring dessa beteendebitar. Det bedrägliga beteendet och det
mänskliga beteendets risker anses vara underskattat.

Utifrån intervjumaterialet tillkom bland annat en ny aspekt, ineffektivitet på arbetet. Huruvida
medarbetarna utför det arbete de borde och hur effektivt deras arbete är under en arbetsdag.
Finns de tillgängliga under sin arbetsdag och sköts flextider exempelvis? Detta är en aspekt,
som kan kopplas till det bedrägliga beteendet, vilken är svår att återfinna inom litteratur. En
fortsatt studie skulle kunna genomföras inom detta ämne kopplat till det bedrägliga beteendet.
Detta för att ge en ökad förklaring till behovet av ett förebyggande arbete mot det bedrägliga
beteendet men även för att belysa en ny aspekt som ineffektivitet på arbetet.

6.4 Avslutande kommentarer
Slutligen vill vi framföra ett varmt tack till respondenterna i respektive kommun som deltagit
i undersökningen samt avsatt tid för intervjuerna. Även för det material de tillfört i vår
uppsats. Respondenterna har varit tillmötesgående och positiva till vår undersökning, vilket
gjort att vi fått ett bra bemötande av samtliga. Det har varit intressant och kunskapsbringande
att träffa dessa personer för att diskutera intern kontroll med avseende på bedrägligt beteende.
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Detta har bidragit till en ökad förståelse för det bedrägliga beteendet, vilket vi anser ha fördel
av i det framtida yrkeslivet.
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Bilaga 1 – Intervjuguide
1. Kan du kort beskriva hur kommunen arbetar med intern kontroll?

2. Finns någon etablerad intern kontrollplan som medarbetarna arbetar emot?
-

Vem arbetar med att ta fram denna kontrollplan?

3. Hur ofta uppdateras den interna kontrollplanen?

-

Vad uppdateras?

4. Finns regler och riktlinjer för intern kontroll tillgängliga i organisationen?
-

Hur är dessa tillgängliga/förmedlade i organisationen?

5. Finns det någon uppförandekod inom kommunen som är etablerad, hur ser den ut?
-

Hur sker återkopplingen avseende uppförandekoden?

6. Hur tycker du att medarbetarnas delaktighet i intern kontroll ser ut inom
organisationen?
7. Vem är din chef, hur ser er relation ut?
-

Skulle du säga att det är samma förhållande i hela kommunen?

-

Om inte, varför?

8. Hur delaktig är kommunstyrelsen i utvecklingsarbetet av den interna kontrollen?

9. Finns det något intresse från kommunstyrelsen av vad medarbetarna tycker om den
interna kontrollen?
10. Hur upplever du att organisationen är uppbyggd?
11. Sker någon utbildning av intern kontroll och dess reglemente i organisationen?

-

För kommunledningen?

-

För medarbetare?

-

Hur ofta?
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12. Får berörda medarbetare någon utbildning i att upptäcka och motverka bedrägerier?

13. Vart vänder sig medarbetare med misstänkta bedrägerier?
-

Kan man anonymt göra en anmälan?

14. Upplever ni att det förekommer bedrägerier?
-

Vilken typ av bedrägerier?

-

Hur frekvent?

15. Hur arbetar kommunen för att förhindra bedrägeri?
-

Har ni märkt någon förändring i bedrägligt beteende?

-

(Vad har orsakat förändringen i bedrägligt beteende?)

16. När kommunen förebyggande arbetar mot bedrägligt beteende tittar ni då på
mänskliga beteenden som påverkar risk?
-

Vad anser ni då vara en risk?

17. Hur kan kommunens interna kontroll påverka människans beslut att ta en risk med
avseende på det bedrägliga beteendet?
18. Hur arbetar kommunen förebyggande för att motverka bedrägligt beteende?
-

externt?

-

internt?

19. Finns det verksamheter eller aktiviteter som är mer utsatta för bedrägligt beteende?

-

Hur övervakas dessa verksamheter/aktiviteter?

20. Har det skett några förändringar av den interna kontrollprocessen de senaste åren?
-

Vad har orsakat förändringen?

21. Finns det något ytterligare du vill tillägga?
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Öppen fråga.

Bilaga 2 - Sammanfattning intervju
Intern
Kontroll

Etik och
organisationsKultur

Utbildning och
kommunikation

Respondent 1, kommun A

Respondent 2, kommun B

Finns en etablerad intern kontrollplan

Arbetar med intern kontroll

Uppdateras årligen

Uppdateras årligen

Tillgänglig på nätet

Osäkerhet på om det finns några regler och riktlinjer

Använder COSO-modellen

Inga större förändringar i intern kontrollprocessen

Uppförandekod mot korruption finns

Finns ej uppförande kod

Återkopplas genom intern kontroll

Delaktigheten är inte stor hos medarbetarna

Medarbetarnas delaktighet skiljer sig åt

Delaktighet mest på ekonomiavdelning och chefer på olika enheter

Bra relation med ekonomichefen

God relation med närmsta chefen samt andra chefer i verksamheten

Varje chef har sin kommunikation o relation

Hoppas att det är bra förhållande i hela kommunen

Kommunledningen är högst delaktig i intern kontrollprocessen

KS har litet intresse för utvecklingen av intern kontroll

Intresse för medarbetarnas synpunkter på intern kontroll

Tar stor hänsyn till att inte kontrollera sitt eget arbete

Svårt att uttala sig om organisationen

Organisationens uppbyggnad fungerar i stort sett bra

Verksamhetschefernas ansvar att medarbetarna känner till riktlinjer

Intern kontrollplanen finns tillgänglig på intranätet.

Finns tillgängliga på intranätet.

Respondenten fick ingen utbildning endast en genomgång

Sker utbildning i intern kontroll för chefer och ledning

Ingen utbildning mot bedrägligt beteende

Ingen utbildning i intern kontroll för medarbetarna, vad respondenten vet
Ingen utbildning mot bedrägeri sker vad respondenten vet

Bedrägligt
beteende

Vänder sig till chefen vid misstanke om bedrägeri, eller till juristchefen

Misstänkta bedrägeri anmäls till chefen, kolleger eller kommunchef

Kan göra en anonym anmälan, men finns inget system för det.

Anonym anmälan borde vara möjlig, men osäker

Kan förekomma bedrägeri, vet ej om det är högre eller lägre risk

Inte skett bedrägeri i kommunen

Arbetar förebyggande genom uppförandekod, intern kontrollplan,

Upplever att bedrägeri motverkas genom att prata mera om ämnet

bruten betalningskedja, kontroller på attester och anställningar

Nära relationer anses vara en mänsklig risk, beroendeställning

Externt kan riskerna vara exempelvis bluffakturor och svart arbetskraft

Hänsyn till det mänskliga beteendet - avtalstroheten

Svårt att definiera aktiviteter som kan vara mer utsatta, ex rätt attester

Bruten betalningskedja med extra kontroller på tex bluffakturor
Utsatta aktiviteter: handkassor, bluffakturor & utbet till privatpersoner

KS=Kommunstyrelsen ik= intern kontroll
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Bilaga 2
Intern
kontroll

Etik och
organisationskultur

Utbildning och
kommunikation

Bedrägligt
beteende

Respondent 3, kommun B

Respondent 4, kommun C

Respondent 5, kommun D

Kontrollplanen beslutas

Finns ett intern kontrollreglemente

Nämnderna beslutar, förvaltningar utför kontrollen

Uppdateras en gång om året

Varje nämnd har ansvar, kommunstyrelsen delegerar

Respektive förvaltning utarbetar sin interna kontrollplan

Omarbetas och aktuella punkter läggs till

En treårig intern kontrollplan

Planen uppdateras årligen för varje förvaltning

Ingen förändring av processen senaste åren

Cheferna, politiker och medarbetare arbetar fram den

Det har inte skett några förändringar de senaste åren

Ingen uppförande kod

Ingen uppförandekod, men olika policys.

Finns en uppförandekod just mot korruption

Delaktigheten: ställer upp och är hjälpsamma

Medarbetarnas delaktighet är inte så hög

Sker ingen återkoppling av koden, bör förbättras

Ekonomichefen, helt ok relation.

KS intresse för utvecklingsprocessen har gått i vågor

Medarbetarnas delaktighet skiljer sig mycket

Finns alla varianter av relationer i en organisation

KS har för lite intresse för vad medarbetarna tycker om ik

Helt okej relation med budgetchefen

Kommunstyrelsen är delaktig i beslutet

Bra och öppen relation med förvaltningschefen

Finns antagligen alla ex relationsmässigt i en stor organisation

Ekonomiavd kan komma med förslag till punkter

Överlag finns både bra och mindre bra relationer

Sker ingen återkoppling på vad medarbetarna tycker

Organisationen fungerar bra, dock lång beslutsväg

Organisationsstruktur: Bra och lätt överskådlig

Ska ske en förändring inom kort, hoppas på bättring

Finns ej regler och riktlinjer

Viktigt att rutinerna är bra

Utbildningen inom ik kan se olika ut i organisationen

Intern kontroll plan finns på intranät

Kommer ske utbildning till medarbetarna

Utbildning angående bedrägeri kan även skilja sig åt

Sker ingen utbildning av intern kontroll

Har tidigare skett utbildning för kommunstyrelsen

Har själv varit med i SKLs nätverk mot korruption

Ingen utbildning av att motverka bedrägeri

Ingen utbildning sker i att motverka o upptäcka bedrägeri

Hoppas på att få förmedla vidare kunskapen i kommunen

Vänder sig till chefen vid misstänkta bedrägerier

Om misstanke om bedrägeri vänder man sig till chefen.

Misstänka bedrägerier bör tas upp med chefen

Upplever inte att det sker bedrägeri i kommunen

Anonym anmälan kan göras, men tas inte lika seriöst

Anonym anmälan borde vara möjligt

Förebygger genom policys och intern kontrollplan

Upplever att det förekommer bedrägeri.

Bedrägerier har skett under de senaste 10 åren, ej systematiskt

Personligen inte märkt någon skillnad de senaste åren

Inte märkt någon skillnad på det bedrägliga beteendet

Förskingrat genom bokföring, gynnat närstående

Tar inte hänsyn till det mänskliga beteendet

Tar hänsyn till det mänskliga beteendet som avser risk

Arbetar med intern kontroll för att bekämpa bedrägeri

Tittar på processen – inte på personer

IK kan ha avskräckande effekt, att offentliggöra bedrägeri

Har ej märkt förändring i det bedrägliga beteendet

Förebygger med intern kontroll

Vid bluffakturor går man ut med massmail och ger riktlinjer

Girighet anses vara en av riskerna vad gäller mänskligt beteende

Information till personal om mutor och bestickning

Förändring för fem år sedan, kontrollerar inte sitt eget område

Välfungerande ik, ökar chansen från att avhålla sig från bedrägeri

KS=Kommunstyrelsen

ik= intern kontroll
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Bilaga 2
Intern
kontroll

Etik och
organisationskultur

Respondent 6, kommun D

Respondent 7, kommun E

Interna kontrollplanen arbetas fram genom riskanalyser

Samtliga nämnder ska göra en intern kontrollplan

Etablerad intern kontrollplan

Finns intern kontrollplan för varje verksamhet

Intern kontrollplan uppdateras årligen

Omarbetas årligen, kan ske kompletteringar under året

Förändring, anställt en heltid som arbetar med ik

Inte skett några förändringar senaste tio åren

Kommunen har en värdegrund för hela organisationen

Finns policy mot bestickning

Medarbetarna skriver årligen på avtal om mutpolicyn

Kommunstyrelsen är högst delaktig samt har ansvaret

Medarbetarnas delaktighet är större än man kan tro

Delaktigheten är hög för medarbetarna

Väldigt bra relation till chefen, stor handlingsfrihet o mandat

Bra relation med kommunchefen

KS inget större intresse av utvecklingen av ik processen

Relationerna skiljer sig åt i organisationen.

Utgår från att KS är intresserad av vad medarbetarna tycker

Ingen naturlig återkoppling till kommunstyrelsen

En spännande organisation

Ordinär organisation med facknämnder

Vet inte alltid varandras område, kan bli isolerande

Utbildning och
kommunikation

Sker utbildning för nya chefer samt de som behöver utbildning

Intern kontrollplanen finns tillgänglig i organisationen

Utbildning för att motverka o upptäcka bedrägeri sker ej i förvaltningen

Policyn finns på nätet

Gemensamt reglemente, förvaltningen har även egna rutiner

Sker ingen utbildning angående intern kontroll

Finns på intranätet

Finns ingen utbildning mot att motverka bedrägeri
Arbetar med att ha en uppsyn på ekonomiavdelningen

Bedrägligt
beteende

Misstänkta bedrägerier tas upp med chef eller personalavdelning

Misstänkta bedrägeri anmäls till facknämnd eller ekonomichefen

Anonym anmälan tas emot, finns inget system för hur det går till

Anonym anmälan kan göras via telefonsamtal eller brev

Har mindre bedrägerier, ex tagit emot muta eller rabatt. Ej frekvent

Förekommer bedrägeri. Privata inköp med kommunens medel

Bruten betalningskedja, dubbla attester, externt bolag kollar betalningsfil

Arbetar förebyggande mot bedrägeri genom intern kontroll

Försöka täppa till hålen när det gäller det mänskliga beteendet

Har inte märkt någon förändring i bedrägligt beteende

Ser det som en risk när möjligheten serveras att begå brott

Mänsklig risk kan vara ekonomiska problem samt missbruk

Pratar öppet om kontroller, kan ha en avskräckande effekt

Hoppas intern kontroll stoppar människor från bedrägligt beteende

Förebyggande - riskanalys med inbyggd intern kontroll.

Bluffakturor, leverantörsbetalningar försörjningsstöd, löneutbetalning

KS= Kommunstyrelsen ik= intern kontroll
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