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Sammanfattning 
Denna uppsats utreder problemet bakom finansiellt bedrägeri. Då bedrägeri är ett 
vanligt förekommande ekonomibrott är det ett problem alla företag kan utsättas för. 
Syftet med uppsatsen är att försöka få en djupare förståelse för den interna kontrollen 
och vilken roll den spelar inom företag. Det exakta forskningsproblemet är: Vad har 
den interna kontrollen för betydelse för en organisation? För att studera problemet 
började vi med att undersöka den mänskliga faktorn bakom bedrägeri med hjälp av 
COSO-modellens fem huvudkomponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollaktiviteter samt information och kommunikation har vi utfört ett fallstudie på 
ett svenskt företag. 

Den teorin vi valde att använda oss av var i linje med COSO-modellen, vilket är ett 
ramverk som hjälper företag att organisera sina interna kontroller, och det var också 
detta vi använde som analysmodell för det insamlade materialet. Det utvalda företaget 
använde sig för stunden av ramverket för deras interna kontroller. 

Den empiriska delen har bestått av kvalitativa intervjuer som har genomförts med 
hjälp av sex olika individer anställda på olika nivåer inom den utvalda organisationen, 
för att på så vis få en bättre bild av och förståelse för hela organisationen. 
Respondenternas bakgrund och befattning varierade mellan varandra, av denna 
anledning passade det bra med en semi-strukturerad intervjuguide för att undvika att 
viktiga eller intressanta ämnen skulle förbises. 

Genom denna uppsats har vi undersökt en organisations interna kontroller och hur den 
uppfattas genom hela organisationen. Analysen stämde överens med teorierna som 
påstod att en organisation behöver ett väl strukturerat internt kontrollsystem med en 
kontinuerlig riskanalysering, för att undvika bedrägerier och liknande skandaler. Samt 
att med de rätta kontrollerna och med en mer enad arbetsprocess lämnar det mindre 
utrymme för anställda och andra involverade att utnyttja systemet och därmed ökar 
säkerheten och minskar risken inom organisationen.  
 
Nyckelord: Intern kontroll, Intern revision, COSO, Riskanalys 
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Abstract 
The purpose of this thesis is to get a deeper understanding of the role that internal 
control plays within the company, also what internal control means to the 
organizations. We examined a swedish company using the COSO-modell ’s five 
components, namely control environment, control activities, risk assessment, 
information and communication and monitoring. The chosen company was currently 
using the COSO-modell for their internal control. Therefore, the questionnaires were 
designed in line with these components 

The study showed that to avoid fraud and scandals an organization need a well 
structured internal control system with a constant risk analysing. With the right 
control mechanism and a more united working process it leaves less room for 
employees and other individuals involved to manipulate the system, consequently 
increasing the security and decreasing the risk within the organization.  

Keywords: Internal control, Internal accounting, COSO, Risk assessment  
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Förord 

Vi vill först och främst tacka alla de respondenter som så vänligt ställt upp på våra 
intervjuer då detta är en essentiell del av vårt arbete, och utan detta och deras hjälp 
hade det inte varit möjligt.  

Vi vill också passa på att tacka vår handledare, Mikael Eriksson, för all rådgivning 
och vägledning under denna tid.  
Visby 2015-06-01 
 
 
Ese Akatakpo                                                                                      Sanna Thunström 
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1 Inledning   
                                           
1.1 Bakgrund 
Enligt Ekobrottsmyndigheten (2014) är den vanligaste ekonomiska företeelsen 
bokföringsbrott. Det har vid upprepade tillfällen hänt att missvisande redovisning och 
falsk bokföring resulterat i skandaler världen över. Ett aktuellt fall är Eniro där 
företagets före detta VD blev avskedad samt polisanmäld år 2014 i samband med 
felaktig bokföring, skriver Svenska Dagbladet (SvD, 2014 a). Ytterligare ett bolag 
som kritiserats det senaste året är Stora Enso. Företaget har enligt SVT:s dokumentär 
“Dubbel bokföring”  manipulerat verksamhetens bokföring kontinuerligt under 
flertalet år, vilket i sin tur lett till felaktiga utdelningar samt ytterligare lagbrott (SvD, 
2014 b). 
Ghoshal (2005) hävdar att ekonomistudenter redan under universitetstiden får lära sig 
att managers och högt uppsatta personer inom företag inte är motiverade till att hålla 
sig inom reglerna. De lär sig istället att folk med makt hellre manipulerar de 
finansiella rapporterna när tillfälle ges och därav modeller så som agentteorin. För att 
undvika dessa problem menar Ghoshal (2005) att chefers intressen och mål bör 
sammanfalla med övriga intressenter, till exempel genom att låta delar av aktier bli en 
del av den utgående lönen. Vidare menar Williamson (1975 i Ghoshal 2005) att det i 
organisationskurser även läggs mycket vikt vid en noggrann styrning och kontroll 
inom verksamheten för att förhindra ett så kallat ”opportunistic behaviour”, att 
personen i fråga tar tillfället i akt för att gynna sig själv på företagets bekostnad. 
Ghoshal (2005) nämner att ekonomistudier under de senaste 50 åren har anammat en 
modell av en mer vetenskaplig karaktär, vilket gett ett teoretiskt ramverk utan större 
påverkan av analyser och med en uteslutning av människors val samt deras 
avsiktlighet. Detta vetenskapliga synsätt ger även upphov till skarpa antagningar och 
utgår från ett deduktivt tänkande där praktiken utgår från teorin uppger Bailey och 
Ford (1996 i Ghoshal 2005). 
Vidare diskuterar Ghoshal (2005) att eftersom en människas moral och etik är omöjlig 
att skilja från hennes avsiktlighet, innebär detta att i och med det vetenskapliga 
synsättet på ekonomistudier förnekas den mänskliga moralen och etiken i dessa 
teorier men även i praktiken. Samtidigt som detta har ytterligare ett synsätt 
framkommit bland de som ligger till grund för de flesta management teorier, vilken 
bygger på ett främst pessimistisk förhållningssätt och antaganden kring dels individer 
men även institutioner. Enligt detta är vitsen med samhällsteori först och främst att 
lösa de negativa problemen som uppstår vid restriktioner av de sociala kostnaderna på 
grund av den mänskliga faktorn. Dessa två synsätt tillsammans har lett management 
forskningen i en riktning där den påstådda sanningen bygger dels på en analys, dels på 
orealistiska men också partiska antagningar. Detta i sig behöver inte betyda något 
större fel för management, men den dubbelriktade hermenutiken i samhällsteori som 
samspelar mellan teori och praktik har enligt Gergen (1973 i Ghoshal 2005) en 
självuppfyllande roll. 
Den gemensamma nämnaren för de flesta finansiella skandaler som uppstått är ett 
bristande system för hur den finansiella rapporten skall ske inom verksamheten. Detta 
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har lett till att EU-kommissionen höjt förväntningarna på sina medlemsländer och att 
samtliga länder skall implementera nationellt anpassade bolagskoder. Sverige införde 
sin bolagskod år 2005 för de stora bolagen som hade ett värde på marknaden 
motsvarande ett minimum på 3 miljarder kronor. Sedan år 2008 har koden omarbetats 
och innefattar nu även små och medelstora bolag (Svensk kod för bolagsstyrning, 
2009). Fagerberg (2008) menar generellt att desto större företaget är, desto större risk 
är det att verksamheten utsätts för bedrägerier. Fagerberg diskuterar även att de 
bidragande faktorerna kretsar kring en bristande intern kontroll. Vilket ger upphov till 
möjligheten att utnyttja systemet, behovet som uppstår vid en dyr livsstil och 
motivationen att bibehålla den, samt individens omedvetande till sitt felhandlande. 
Den vanligaste orsaken till att bedrägerier uppmärksammas är trots regelrätta 
kontroller av en slump enligt Fagerberg. 

För att minska möjligheten att ytterligare skandaler ska uppstå kan ett alternativ vara 
att företag väljer att använda sig av COSO-modellen för att öka kontrollerna inom 
verksamheten, vilken är ett ramverk som ämnar att kategorisera riskerna inom en 
verksamhet och tydliggöra ett system av risker och kontroller. Enligt Sveriges 
Kommuner och Landsting har modellen införts i många av världens länder i både 
offentlig- och privatsektor för att öka transparensen. Riskanalyser är en viktig 
ståndpunkt och allt granskas noggrant för att förhindra korruption inom företagen men 
även öka konkurrenskraften gentemot andra företag (Sveriges Kommuner och 
Landsting). 
 

1.2 Problematisering 
Skandaler oberoende typ kan vara ytterst kostsamt för ett bolag. För företag som 
Eniro där deras bokföringsskandal resulterade i att aktievärdet under ett år sjönk med 
90,54 procent blev det en väldigt kostsam historia (di.se, a). I detta fall bestämde 
årsstämman att väcka skadeståndsåtal mot den tidigare VD:n för räkenskapsåret 2014 
(di.se, b). Anledningen till varför ett bolag råkar ut för bokföringsskandaler kan skifta 
och behöver inte nödvändigtvis bero på en korrupt ledning. I många fall är det så att 
företagets VD eller FD får bära skulden när något går snett, och ett företag som 
fungerar optimalt kan fortfarande ha ihåligheter i det interna kontrollsystemet som 
kan ge upphov till tillfällen att utnyttja systemet för eget intresse. Att byta ut VD:n 
behöver dock inte nödvändigtvis innebära att bolaget kommer fungera mer optimalt 
då det finns en risk att att den nya VD:n är mindre duktig (Agrawal, Jaffe, och 
Karpoff 1999). En anledning till varför de flesta företag väljer att avsätta ledningen 
kan bero på att det i de flesta fall är ett mindre kostsamt alternativ än att implementera 
en mer strikt intern kontroll (Agrawal, Jaffe, och Karpoff, 1999). Med ett allt för 
kortsiktigt perspektiv kan strängare krav anses vara otillräckligt värdeskapande för att 
vilja implementera ett nytt kontrollsystem i verksamheten. Detta var en av 
anledningarna till att många svenska bolag avregistrerade sig från den amerikanska 
aktiemarknaden när strängare regleringar infördes år 2002 angående den interna 
kontrollen (CFOworld 2010). 
Vidare diskuterar Coleman (1987) att det inte spelar någon roll hur pass motiverad en 
individ är att utnyttja det interna systemet för egen vinning, om inte tillfället ges kan 
brottet ändock inte ske. “...a motivation is a subjective construction of an individual's 
personal desires, while an opportunity is rooted in a set of objective social conditions” 
(Coleman 1987 171). Modellen som Coleman (Fagerberg 2008) gett upphov till 
beskriver händelseförloppet vid bedrägeri och kategoriseras utefter tre delar; 
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motivation, attityd samt tillfälle. Den grundläggande faktorn som driver individen till 
att begå bedrägeri är motivationen, som i sin tur delas in i krisreaktion eller 
utnyttjande av tillfälle. Om individen drivs av en krisreaktion innebär det att individen 
vid ett kristillfälle väljer att begå ett ekonomiskt brott, som svar på eventuella hot. Om 
individen istället har en girig och risktagande attityd behövs inte en krissituation för 
att personen ska utnyttja systemet, enbart att tillfälle ges. Fagerberg (2008) förklarar 
att många individer är rädda för misslyckanden och ett minskat social anseende. Detta 
hävdar han är ytterligare ett motiv till ekonomiska brott samt en förklaring till att 
antalet ekonomiska brott ökar under en lågkonjuktur. Vidare förklarar författaren att 
kulturen influerar motivationen överlag. Både i samhället men också på företagsnivå. 

Nästa kategori berör tillfället att begå bedrägeri uppstår. Det är nära besläktat med 
sårbarheten i det interna kontrollsystemet. Fagerber (2008) hävdar att ett svagt internt 
kontrollsystem ofta ger upphov till chansen att begå brott. Den sista kategorin kallas 
attityd och behandlar det faktum att individen lyckas rationalisera sitt beteende för att 
rättfärdiga sina handlingar. Attityden kan spela en viktig roll i sammanhanget då 
individer vanligtvis delar samhällets värderingar och utifrån detta kan uppleva att de 
fortfarande är laglydiga byggt på att resterande i samhället gör likadant, även om det 
fortfarande handlar om bedrägeri. Attityden har en stor roll redan innan brottet 
begåtts. Fagerberg anser vidare att det är viktigt att förstå själva orsakens natur i sig 
och hur det är fördelat över de tre kategorierna, samt att om flera orsaker finns så ökar 
risken inkrementellt för att bedrägerier sker(Fagerberg 2008). 
Jensen (1993) menar att en mer strikt bolagsstyrning kan eliminera hotet av bedrägeri 
inom bolaget, men att det är många företag som anser att en implementering av en 
mer strikt bolagstyrning är för kostnadskrävande. Jensen förklarar vidare att det kan 
vara mer kostsamt för dessa bolag i det långa loppet att inte ha en strikt bolagstyrning. 
Det kan försätta bolaget i ett än mer sårbart läge och möjliggöra för manipulering med 
ett bedrägligt ändamål. 
 

1.3 Problemformulering 
Vad har den interna kontrollen för betydelse för en organisation?  
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att bidra till att ge en ökad förståelse för de eventuella 
problem som kan uppstå i arbetet med att öka den interna kontrollen och därmed 
transparensen ut mot intressenterna. Vi har valt att undersöka hur ett företag arbetar 
för att höja sin legitimitet samt hur företaget jobbar för att undvika framtida 
företagsskandaler och hur de väljer att sköta den interna styrningen. Med detta arbete 
vill vi få en insikt i hur ett företag tänker kring intern kontroll. 
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2. Metod 
 

2.1 Undersökningsdesign 
Datainsamling kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativ datainsamling 
brukar enligt Bryman och Bell (2013) vara mer inriktad på ord än på siffror. Denna 
typ av datainsamling producerar vanligtvis mer detaljerad information från en liten 
mängd individer än vad en kvantitativ insamling gör. Normalt sett ökar förståelsen av 
fallstudien och situationen som studeras. Dock reduceras generaliserbarheten. Den 
kvantitativa metoden är fokuserad på standardisering av åtgärder så att olika 
perspektiv och erfarenheter av respondenterna kan passa in i ett begränsat antal 
förutbestämda kategorier, där siffror vanligtvis reglerar svarsalternativen. Eftersom att 
kvantitativ mätning mäter reaktionen av en stor mängd människor ger det en bredare 
generaliserbarhet. Nackdelen med detta är att det är svårare för forskaren att skaffa en 
djupare förståelse av objektet som studeras (Bryman och Bell 2013).  

För att besvara syftet av denna studie är kvalitativ datainsamling mer anpassad än 
kvantitativ insamlingsmetod. Vi har valt att titta närmare på det utvalda företaget för 
att på så vis förhoppningsvis kunna bringa ytterligare kunskap till riskhantering i 
företag samt COSO-modellen samt hur den eventuellt har påverkat den finansiella 
delen av verksamheten. Vi har valt att använda en kvalitativ studie där nyckelpersoner 
på olika nivåer inom valt företag intervjuas i ett försök att utöver det förklarande 
syftet även ämnar förståelse för hur företaget väljer att sköta riskarbetet och använda 
sig av ramverket.  

Patel och Tebelius (1987) hävdar att definitionen av metodvalet ligger i det problem 
som valts att studeras och hur problemet sedan formuleras, och om författaren önskar 
att förstå och förklara ett fenomen så är det verbala och kvalitativa synsättet att 
föredra tillsammans med analyser av texter. Vi har utgått från litteratur med inriktning 
på intern styrning och riskhantering i företag med fokus på hur företagen ska undvika 
sådana skandaler som emellanåt dykt upp på marknaden. Vi har utifrån detta försökt 
sätta det teoretiska ramverket i relation till hur situationen faktiskt ser ut rent praktiskt 
i företaget. 

Enligt teorin kallas den metod som användes för en fallundersökning och syftar till att 
fokusera på ett specifikt fall för att gå närmare in i detalj (Bryman & Bell 2013). 
Denna forskningsdesign var bäst lämpad att användas på grund av arbetets 
frågeställning och det huvudsakliga syftet. För att försöka se hur modellen kan bidra 
till en organisations intern styrning har vi valt att fördjupa oss i ett företag som i 
dagsläget använder sig av COSO-modellen. De huvudsakliga resurserna vi använt oss 
av för att kunna utföra denna studie har varit; tid, människor, dokumentation 
(inspelningar) samt teorier insamlad från böcker, artiklar och webbsidor.  
 

2.2 Metodval 
Patton (2002) skriver att det finns tre olika sätt att samla in kvalitativ data: 
observation av människor, intervjuer och genomgång av dokumentation. Deltagande 
observationer möjliggör för forskaren att utvärdera samt förstå sig på situationer som 
vanligtvis inte är möjligt att göra enbart genom intervjuer. Syftet med 
observationsdeltagande är att ge läsaren en beskrivande och mer djupgående 
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uppfattning av miljön som studeras. Data som beskrivs inkluderar inte en bedömning 
om händelsen som uppstod var bra eller dålig utan beskriver enbart händelsen (Patton 
2002). Skop (2010) förklarar att iakttagande observationer innebär att forskaren 
observerar ett händelseförlopp utan att göra märkbara intrång i processen.  

Dokumentation kan vara inspelningar, offentliga rapporter med mera. Analys av ett 
dokument kan ge en ökad insikt på vad för information som är dokumenterad och hur 
dokumentationen är dokumenterad (Patton 2002). Innan vi bestämde oss för 
organisationen som valdes ut verifierade vi att organisationen använde sig av den 
modellen som vi eftersökte, dock var det enbart medarbetare inom ledningsgruppen 
som var medvetna om att organisationen använde sig av COSO-modellen. 

Det går inte att observera det som redan har hänt; Erfarenheter, intentioner, känslor, 
tankar samt beteende i det förflutna kan bara komma till svars genom en 
intervjubaserad undersökning (Patton 2002). Enligt Bryman och Bell (2013) ger 
intervjuer möjligheten för forskaren att se saker från respondentens perspektiv. Vad 
den interna kontrollen har för betydelse för organisationen kan i största del besvaras 
genom intervjuer, samtidigt som en djupare förståelse skapas för hur våra 
respondenter såg på vikten av intern kontroll. 
Uppgifter om tankar och känslor med mera kan samlas in genom enkäter (Bryman & 
Bell 2013). Fördelen med intervjuer är de informella bevisen som uppstår, direkta 
svar och möjligheten till förtydligande. Särskilt i semi-strukturerad intervjuform 
(Patton 2002). Respondentens beteende under en intervju kan ge informella svar. 
Beroende på hur hen reagerar på frågorna kan intervjuaren få en indikation på hur 
pass trovärdig källan är. Med frågeformulär kan svaren vara lite otydliga och det går 
inte att säkerställa att respondenten svarar på alla frågor. Med intervjuer får forskaren 
direkta svar och forskaren har även möjlighet att ställa följdfrågor om svaren inte är 
tillräckligt specifika. Med intervjuer kan forskaren tydliggöra frågor som 
respondenten kanske inte förstår sig på eller inte uppfattar korrekt, detta fungerar 
också i motsatt riktning, respondenten har en chans att förklara något om inte 
forskaren förstår sig på svaren (Patton 2002). 
Bryman och Bell (2013) förklarar att en intervju kan vara antingen strukturerad, 
ostrukturerad eller semi-strukturerad. Vid strukturerad intervju ställer forskaren frågor 
till respondenten med utgångspunkt från en fastställd intervju eller ett frågeschema. 
“Målet är att kontexten för samtliga intervjuer ska vara densamma, vilket betyder att 
varje respondent möter samma frågestimuli.” (Bryman & Bell 2013, 215). Syftet är 
att svaren ska kunna sammanställas senare vilket enbart kan anses reliabelt om svaren 
består av reaktioner på ordagrant lika frågor. Då intervjuaren frågar samma fråga till 
varje respondent minskar det behovet av intervjuarens dom under intervjun. Detta gör 
också dataanalysen enklare eftersom att det är möjligt att lokalisera och organisera 
respondenternas svar på samma fråga rätt snabbt (Bryman & Bell 2013). 
Ostrukturerade intervjuer ger forskaren möjlighet att satsa på helt nya frågor när det 
dyker upp under intervjuns gång. Ostrukturerade intervjuer förlitar sig på en spontan 
generation av frågor i det naturliga flödet av interaktionen. Bryman och Bell (2013) 
skriver att ostrukturerade intervjuer tenderar att likna ett vanligt samtal, frågorna och 
svaren kan vara lite annorlunda från intervju till intervju, därför kan det krävas mer tid 
att samla in systematisk information. Enligt Patton (2002) kan data som samlas in 
genom ostrukturerade intervjuer vara svåra att analysera. 



 10 

Semi-strukturerade intervjuer ger forskaren en flexibilitet under 
intervjugenomgången, här använder forskaren en lista av specifika frågor/teman som 
ska beröras, enligt Bryman och Bell (2013) kallas detta för intervjuguide. Semi-
strukturerade intervjuer ger den intervjuade stor frihet att besvara frågan på sitt eget 
sätt, och här behöver inte frågorna komma i samma ordning som i intervjuguiden. 
Bryman och Bell (2013) skriver att frågor som inte ingår i intervjuguiden också kan 
ställas om intervjuaren kopplar samman till något som respondenten inte har sagt eller 
tagit upp. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 
För att få den utökade förståelsen för hur företagen tänker kring skandaler och 
förhindrandet av liknande uppståndelse i framtiden valdes en kvalitativ studie med 
semi-strukturerade intervjuer. Sex olika representanter från det utvalda företaget fick i 
intervjuerna ge sin åsikt angående intern styrning och kontroll samt hur de ser på sitt 
arbete med att förhindra manipulering och felaktig behandling av den finansiella 
rapporten. Till grund för detta användes material från COSO samt litteratur gällande 
det aktuella ämnet. Huvudsyftet med denna del av undersökningen var att förklara den 
interna kontrollen ur företagets synvinkel och med deras ord. Detta skedde genom 
djupgående intervjuer på plats för att få en så rättvis skildring av respondenten samt 
svaren som möjligt och presenteras som en sammanvägd intervju under avsnitt fyra.  
Varje enskild intervju pågick mellan en till två timmar. Vi har spelat in våra intervjuer 
av följande anledningar: Vi sparar tid, intervjun flyter på bättre och vi missar inget. 
Detta eftersom vi inte behöver avbryta respondenten för att skriva ned allt och vi kan i 
efterhand skriva ner det som, ordagrant spelats in, behövs för arbetet. Under intervjun 
kunde vi ha gått miste om något om vi enbart förde anteckningar, dessutom ville vi 
inte oavsiktligt ändra på ord som sagts under intervjun. En inspelningsapparat 
eliminerar detta problem. En sista anledning till varför vi valde att använda oss av en 
inspelningsapparat var för att vi anser att våra respondenter förtjänade vår fulla 
uppmärksamhet. Genom att konstant skriva ner allt som sägs kan det resultera i att 
respondenten känner sig obekväm och mindre motiverad att besvara frågan mer 
djupgående. Det kändes också skönt för oss att inte behöva skriva ner allt som sagt då 
vi kunde fokusera på de icke-verbala svaren som uppstod. Icke-verbala svar kan 
betyda väldigt mycket för intervjun och är också därför en viktig del i 
intervjugenomgången. Dock lade vi inte märke till något ovanligt icke-verbalt svar. 
Det är möjligt att bristande observationskunskaper låtit oss missa sådana. 

Innan vi påbörjade intervjun förklarade vi vilka vi var och vilket universitet vi kom 
från. Vidare förklarade vi vad vi undersökte och hur respondenternas svar skulle 
kunna utöka datamängden i vår studie. I två av fallen skickade vi även några 
grundfrågor rörande intern kontroll i förväg så att respondenterna kunde förbereda sig 
för intervjun. I vissa fall förklarade vi vad vi menade med intern kontroll då 
tolkningen av intern kontroll kan variera från person till person. Varje fråga som 
ställdes var på ett eller annat sätt kopplad till intern kontroll eller COSO’s ramverk. 
Innan vi startade intervju frågade vi om respondenten godkände att vi spelade in 
samtalet, innan samtalet avslutades frågade vi också om det var något som 
respondenterna inte ville att vi skulle ta med i studien. Enbart en respondent ansåg att 
hen inte ville att en del av intervjun skulle ingå i studien. Inga av våra respondenter 
nekade oss inspelning av intervjun. 
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Frågorna som ställdes var semi-strukturerade och till viss del förbestämd, vi behöll en 
viss flexibilitet under intervjun och om ett ämne verkade mer intressant gav vi 
respondenten möjligheten att prata om det. För att erhålla en djupare förståelse och 
vara säkra på vad respondenten menade kunde vi ibland tillägga hur, varför, vad 
menar du med det samt vad anser du? Vi ansåg att det var viktigt att verkligen förstå 
våra respondenters perspektiv och för att uppnå detta var det viktigt att respondenten 
kände sig motiverad att prata vidare. Genom att vi aktivt deltog i samtalet och nickade 
för att visa tecken på att vi faktiskt förstod vad respondenten menade höll vi hen 
motiverad att fortsätta prata. Vi försökte dock att inte avbryta om det verkligen inte 
var nödvändig, till exempel när samtalet var på väg i helt fel riktning. Vid slutet av 
varje intervju frågade vi också om hen hade något som hen ville tillägga, det flesta av 
våra respondenter ansåg inte att det fanns något mer att tillägga. Alla våra 
respondenter var väldigt hjälpsamma och hoppades på att intervjun skulle tillföra 
något till vår studie, de tillade att vi kunder kontakta de om vi hade ytterligare frågor. 
Till slut tackade vi respondenterna för att de avsatt tid för att delta i vår studie. Vi har 
vidare försökt att behålla ett objektivt perspektiv genom hela undersökningen för att 
inte lägga in egna värderingar eller vinkla studien på något sätt, vilket också kan vara 
en anledning till att spela in intervjuerna och sedan gå igenom allt igen. Trots att vi 
har försökt hålla arbetet objektivt påverkar dock vårt synsätt och tidigare erfarenheter 
arbetets utseende och uppbyggnad.  

 

2.4 Urval 
Vi hade planerat att intervjua fler företag från början men på grund av begränsad tid 
ansåg vi att det var bättre att enbart fokusera på ett bolag. Det utvalda företaget som 
vänligen gick med på att medverka i vår studie har varit mycket tillmötesgående och 
ansträngt sig för att besvara våra frågor. De tillfrågade i studien har alla tillfört 
värdefull information från olika nivåer inom verksamheten, och även om svaren har 
varierat lite beroende på respondenten och dess plats i organisationen upplevs det som 
att bilden av hur företaget i helhet uppfattar hur och mot vad de arbetar mot är en 
övergripande och gemensam bild. Den övervägande bilden som ges är att de flesta 
som arbetar för företaget har jobbat där under en längre tid, och övervägande delen 
återger att det är ett speciellt företag. Respondenterna upplever deras arbetsplats som 
“familjär” och trevlig. Utbildningen varierar men gemensamt är att alla besitter god 
kunskap om organisationen och vad de tillverkar, det som de har lite mindre av i form 
av utbildning tar de igen i praktisk erfarenhet. 

Vid urvalet av undersökningsobjekt valde vi ett företag som på något sätt påverkats av 
de finansiella skandalerna som cirkulerat på marknaden, och efter lite efterforskningar 
kom vi fram till sex olika respondenter inom ett och samma företag. Då 
undersökningen gäller bolagsstyrning och det interna arbetet riktades intervjuerna mot 
nyckelpersoner inom företaget för att få så korrekta och riktiga svar som möjligt, och 
vidare valdes personer ut från alla delar av verksamheten för att skildra olika bilder 
beroende på olika nivåer inom verksamheten och vi anser att det leder till en högre 
trovärdighet med flera respondenter. 

Arbetet fokuserar på det svenska marknadsklimatet och ett bolag har valts ut som idag 
använder sig av COSO-modellen. Den organisation vi valt att undersöka närmare är 
idag ett större företag och har verksamhet över hela världen dock med högst 
verksamhet i Sverige. Anledningen till att vi valde enbart ett företag var dels på grund 
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av tidsbrist och del för att inte komma för långt ifrån djupet i frågan och hålla fokus 
på förståelsen av den. 

Enligt Bryman och Bell (2013) definieras detta urval som bekvämlighetsurval, detta 
beroende på att tiden och resurserna var begränsade och således blev närliggande 
respondenter utvalda inom företaget. Trotts att detta urval skulle kunna ge upphov till 
ett subjektivt eller vinklat perspektiv valdes det också för att få en mer 
förtroendeingivande och därmed meningsfulla intervjuer med chans till mer 
djupgående och förklarande svar. 
 

2.5 Analysmodell 
För att analysera den insamlade data har vi valt att använda oss av COSO-modellen 
som bygger på ett ramverk uppbyggt för att kategorisera arbetet med den interna 
kontrollen och själva processen med att utvärdera risker och dess hantering. 
 

2.6 Kritik mot metod 
Tillförlitligheten hos en undersökning bedöms utifrån om resultatet från en 
undersökning blir densamma om undersökningen gjordes om på nytt, eller om andra 
variabler påverkar utfallen. Med reliabilitet menar Bryman och Bell (2013) i den 
utsträckning som resultaten överensstämmer med tiden. I grund och botten handlar 
det om studiens pålitlighet och följdriktighet. Vidare förklarar Bryman och Bell att 
när fler observatörer/forskare finns inblandade existerar risken att överensstämmelsen 
mellan parterna är alldeles för liten. Vi har inget intresse att manipulera data för att 
uppnå ett önskat resultat, från denna synvinkel är vår undersökning reliabel. Validitet 
avgör om forskningsarbetet verkligen mäter det den är avsedd att mäta, med andra ord 
om resultatet som genereras från undersökningen hänger ihop eller inte (Bryman & 
Bell 2013). Patton (2002) instämmer och förklarar att varje del av studien bör 
bedömas i relation till andra delar under samma ämne, detta görs genom teorier och 
intervjuer. Teorierna kan stödja det som sägs under intervju och tvärtom. De bitarna 
som inte överensstämmer med varandra kan behöva forskas vidare på. Vid kvalitativ 
forskning finns det alltid en risk att respondenterna inte riktigt vill svara 
sanningsenligt då det är ett känsligt ämne, och även om alternativet att vara anonym 
finns så finns risken att svaren inte kommer att stämma överens med verkligheten. 
Detta skulle kunna motverkas med en enkätundersökning eller liknande då 
respondenterna framstår som en i mängden, men där finns istället ingen chans till att 
ställa följdfrågor eller förklara de frågor som finns. Chansen till en djupare diskussion 
och att bättre besvara frågan går förlorad(Patton 2002). 
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3. Teoretisk ramverk 
 

3.1 Inledning 
Bolagsstyrning är en kombination av processer och strukturer implementerade i en 
verksamhet för att informera, dirigera, samordna samt övervaka verksamhetens 
aktiviteter så att bolaget uppnår sina mål och håller rätt kurs framåt (Pickett 2006). 
Enligt Moberg (2006) handlar bolagsstyrning om hur företagen och näringslivets 
tillgångar på ett effektivt sätt används för de ändamål som bolaget har. Det är av stor 
betydelse att kontrollperspektivet inte glöms bort då det är en viktig del av 
bolagsstyrningen.  Kollegiet för svensk bolagsstyrning skriver att bolagsstyrning 
ämnar trygga bolagsägarna att deras intresse står i fokus. Inom börsnoterade företag 
finns det en risk att ledningens intresse divergerar från ägarnas. Detta kan leda till att 
ledningen tar större risker för att  öka avkastningskravet på kort sikt, vilket kan ha 
förödande konsekvenser på längre sikt. God bolagsstyrning minskar risken för 
intressekonflikter.  
Bolagsstyrning i Sverige styrs av förordningar och praxis. Den svenska koden för 
bolagsstyrning tillämpades inte förrän i början av år 2005. Intentionen var att förbättra 
bolagsstyrningen i Sverige, koden är således riktad mot börsnoterade bolag (Moberg 
2006). Syftet med koden är att förstärka tillit för de svenska aktiebolagen genom att 
underlätta för en positiv utveckling av styrning. Koden bygger på funktionen följ eller 
förklara; det betyder inte att företag som följer reglerna måste eftersträva att följa 
varje enskild regel, det viktigaste är att företaget är transparent och förklarar de 
avvikelser som förekommer med hänsyn till de enskilda fallen (Svensk kod för 
bolagsstyrning 2010). På grund av regeländringar som införs via lag kan en minskad 
transparens uppstå då bolag minskar på den externa informationen. Per Lekvall som 
följt arbete med koden sedan 2004 förklarar i en intervju i Öhrlings bok (2008) att det 
övergripande intrycket av koden är att den fungerar bra. Det existerade små problem 
vid uppstarten av koden men att de har åtgärdats via rutiner samt att företagen skapat 
rutiner för hur de hanterar koden. Kollegiet för svensk bolagsstyrning har följt upp på 
de svenska bolagen för att kontrollera hur de gått och de visar sig att endast två 
tredjedelar av bolagen gör en avvikelse från koden. Detta menar han att flertal bolag 
kan tillämpa koden på ett enkelt sätt. Han påpekar dock vikten av att koden appliceras 
på ett enkelt och smidigt sätt. Kodens regler har förenklats för att enklare kunna 
förstås och anpassas till mindre bolag (Öhrling 2008). 

Ett av de fundamentala koncepten kring intern kontroll är att den enbart kan erbjuda 
rimlig säkerhet om organisationens objektiv. Kostnaden av den interna kontrollen bör 
inte överstiga fördelarna som organisationen förväntas uppnå. Då den exakta nyttan 
som tillkommer av intern kontroll inte går att mäta måste ledningen göra både en 
kvantitativ och en kvalitativ uppskattning samt en bedömning av kostnadsfördelarna. 
Ledningen kan upphäva organisationens policy för olagliga ändamål så som personlig 
vinning och förbättrad bild av organisationens finansiella ställning eller ett ändrat 
redovisat resultat för marknadsvärdet av organisationens aktier. Utöver det kan 
resultatet av otillräcklig information, tidspress eller andra anledningar leda till att 
ledningen och medarbetarna kan utöva dåligt omdöme vid affärsbeslut eller 
utförandet av rutinmässiga arbetsuppgifter. Om individer väljer att gå samman kan de 
undgå planerad segregation av uppgifter för att dölja förskingring. Brytning av 
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etablerad kontroll kan ske för att medarbetarna missförstår instruktioner eller gör fel 
på grund av slarv, distraktioner eller trötthet (Cosserat & Rodda 2009). 

Under senare tid har intern kontroll fått mer uppmärksamhet av allmänheten på grund 
av de bokföringsbedrägerier som skedde i U.S.A av de större bolagen under 1980-
talet, människor började  få förståelse för hur den privata sektorn påverkar den egna 
ekonomin. Detta ledde till resultatet av den amerikanska bolagskoden (the Turnbull 
Report) år 1999 (Cosserat & Rodda 2009). Vidare förklaras (Cosserat & Rodda 2009) 
att rapporten kräver att företag fastställer policy med intern kontroll i åtanken, 
styrelsen bör därtill inkludera följande punkter: 

• Vilka risker företagen utsätts för. 
• Vilka risker som är acceptabla. 
• Hur stor sannolikheten är att en riskfaktor inträffar. 
• Företagets förmåga att minimera inverkan på företaget om risken inträffar. 
• Kostnaden som uppstår vid implementering av kontroll i jämförelse med 

fördelen av minimerad risk. 
Då utföranden av särskilda mål inom ett företag förknippas med en viss risk finns 
alltid en stor möjlighet att företaget misslyckas med måluppfyllelse. Intern kontroll är 
nödvändigt för att hantera de risker som uppkommer inom företaget. Kontroller kostar 
både pengar och tid för företagen, därför är det viktigt att den täcker sina egna 
kostnader (Pickett 2003). I en intervju med Rune Brandinger förklarar han att det inte 
finns någon lönsamhet på kort sikt med intern kontroll, utan lönsamheten är något 
som sker på längre sikt. Han förklarar vidare att företagsledningen inte är särskilt bra 
på att tänka i det långa loppet utan vill istället eftersträvar snabba resultat (Öhrlings 
2008). Intern kontroll är en process som är under ständig förändring och utveckling 
och när intern kontroll genomförs inom en organisation krävs det uppföljning och 
reglering, då företagets inre och yttre miljö ständigt förändras krävs det en ständig 
bevakning av nya hot och möjligheter. Intern kontroll är ett viktigt verktyg för att 
säkerställa att företaget har lönsamma mål samt minimera risker och överraskningar 
längs vägen. Intern kontroll ger företagen en större fördel att vara verksamma i en 
komplex omvärld när det handlar om att hantera ekonomi, konkurrenter, utbud, 
efterfrågan och omstruktureringar för framtida tillväxt (Öhrling 2008). 
För att erhålla en djupare förståelse av företagsmiljö inom internkontroll har ett antal 
komponenter identifierats av ISA 315 (Cosserat & Rodda 2009). De fem 
komponenter som tas upp är också komponenter som COSO-modellen (2012) 
använder sig utav och lyder följande: Kontrollmiljö, Riskbedömning, 
Kontrollaktiviteter, Information och Kommunikation samt Övervakning och 
Uppföljning.  
 

3.2 Strukturering av den interna kontrollen 
På grund av opålitlig finansiell rapportering och återkommande bedrägerier i det 
amerikanska näringslivet införde amerikanska kongressen Sarbanes-Oxley Act (SOX) 
år 2002 och lagen hade stora konsekvenser för alla börsnoterade bolag på den 
amerikanska marknaden. Utöver att bolagen var tvungna att byta ut den 
huvudansvariga revisorn vart femte år, betydde implementering av den nya lagen dyra 
kostnader för de amerikanska bolagen (Wallerstedt 2009). Genom ökad transparens 
och tillförlitlighet för de börsnoterade bolagens intressenter för att göra detta, ställdes 
ett antal krav på bolagen. De mest omdiskuterade områdena som haft störst påverkan 
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på finansiell rapportering är sektion 302 samt 404 som tvingar alla amerikanska bolag 
att använda sig av intern kontroll. 

The Committee Of Sponsoring Organisations (COSO) skapades år 1985 som bidrag 
till USA’s nationella kommission för bedrägeri i finansiell rapportering. COSO-
modellen är ett ramverk som ämnar underlätta den interna styrningen inom företag 
samt minimera de eventuella riskerna. Mycket har utvecklats under dessa 20 år och 
den senaste utgåvan av ramverket publicerades år 2013 med samma grund dock med 
några förbättringar. Den nuvarande modellen består av 17 olika punkter som delat in 
arbetet i underrubriker och behandlar varje kategori för sig. COSO vill oavsett 
bransch eller legal struktur erbjuda företag ett sätt att tillämpa styrning och kontroll 
genom alla nivåer inom företaget. En hjälpande hand kan erbjudas i ramverket; allt 
från involverade i verksamheten, de externa intressenterna till styrelsemedlemmar. 
För styrelsen erbjuder COSO ett ramverk med riktlinjer för hur det interna arbetet kan 
ske på ett effektivt sätt, medan de erbjuder säkerhet och tilltro för de externa 
intressenterna att företaget lyckas hantera eventuella risker och sortera bort 
ineffektiva aktiviteter. Det anses att modellen är till för alla typer av företag, små som 
stora. De lite mindre företagen kanske kan tänkas tillämpa en något mindre 
formaliserad variant, men ändock finna modellen hjälpsam (COSO 2012). 

COSO är en frivillig privatformad organisation av den privata sektorn som arbetar för 
att förbättra kvaliteten i finansiell rapportering genom affärsetik, intern kontroll och 
bolagsstyrning. Verksamheten har tre huvuduppgifter; riskhantering, intern kontroll 
samt identifiera faktorer som bidrar till bedrägeri inom finansiell rapportering och 
därefter föreslå rekommendationer för hur organisationer kan förbättra sig inom 
samtliga områden (COSO 2012). Enligt COSO består intern styrning och kontroll av 
fem beståndsdelar som här är beroende av varandra för att den interna redovisningen 
ska kunna fungera felfritt. 

 

3.2.1 Kontrollmiljön 

Enligt Cosserat och Rodda (2009) handlar kontrollmiljön om styrning och 
ledningsfunktioner. Kontrollmiljön återspeglar verksamhetsattityder, handlingar och 
medvetenhet samt åtgärder som berör organisationens interna kontroll och dess 
betydelse. Detta är en fundamental komponent i förhållande till de andra 
komponenterna i intern kontroll eftersom att den erbjuder disciplin och struktur. 
COSO (2012) menar på att kontrollmiljön har en genomgripande påverkan på 
företagsstrukturen och riskbedömningen inom organisationen. Att företagets 
värderingar och normer efterföljs samt förmedlas på alla nivåer inom organisationen 
är väsentligt för att kunna presentera ett gemensamt budskap. 

Ledningen ska efterleva och kommunicera organisationens budskap så det 
överensstämmer med verksamhetens policy. Detta hjälper sedan medarbetarna att 
enklare samordna och samarbeta mellan olika enheter inom organisationen. För att 
förtydliga organisationens värderingar och politik är en tydlig uppförandekod viktig 
för att kontrollera att företagets regler efterföljs. Då individer på olika avdelningar 
inom organisationen jobbar med helt olika saker kan de ha olika syn på vad 
organisationen jobbar mot. Företagets värderingar, normer och inriktning hjälper till 
att koppla samman organisationens olika avdelningar och fungerar även som ett 
motivationsinstrument. Utöver detta hjälper det människor att agera på rätt sätt 
(Cosserat & Rodda 2009). I ett fristående dokument rörande bedrägeri anser Pacini 
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och Brody (2005) att det är en god idé för att visa på vilken allvarlig och stor roll 
ämnet bör ha inom varje företag. Skriften bör vara klar och tydlig med konkreta 
detaljer kring vad som innefattar bedrägeri samt återge vilka konsekvenser som 
handlandet får och vilka åtgärder som kommer att tas, och det är viktigt att policyn 
kommuniceras ut i hela verksamheten. Den interna redovisningen spelar en stor roll i 
företaget och processen att öka samt bibehålla en hög säkerhetsnivå. En betydande del 
av möjligheterna och ansvaret ligger på revisorerna. 
Brist på kompetens kan vilket företag som helst drabbas av. Yrkeskunskaper hos 
anställda minskar i jämförelse med nyligen examinerade då ny teknik eller nya 
kunskaper tillkommer inom olika områden. Kompetensbedömning av organisationens 
personal är en viktig uppgift även om det är svårt. Genom att erbjuda utbildning åt 
personalen hjälper organisationen sina medarbetare att förvärva ny kunskap samt 
vidareutveckla redan existerande kompetens. Detta hjälper i sin tur personalen att 
utföra sina uppgifter mer effektivt. Det är av stor vikt att personalen på varje nivå 
erhåller nödvändig kunskap för att utföra arbetet effektivt, högre positioner som till 
exempel CFO kräver en hög kompetens för verksamhetens överlevnad (Cosserat & 
Rodda 2009). 
Kontrollmiljön påverkas starkt av styrelsen och ledningen. För att minimera risk för 
bedrägeri anser COSO (2012) att det är viktigt att dessa enheter jobbar mer åtskilt än 
gemensamt. Cosserat och Rodda (2009) skriver att innan SOX infördes år 2002 i 
U.S.A. jobbade styrelsen och redovisningsenheten i flertal företag gemensamt, men 
att detta har ändrats helt. Det är av väsentlig betydelse att redovisningsenheten är helt 
oberoende av organisationen och jobbar mer som en enskild enhet för att inte 
minimera dess tillförlitlighet. Styrelsen har en viktig roll när det handlar om bolagets 
styrning och redovisningsenheten bör helst vara en extern enhet (Campbell, Campbell 
& Adams 2006). 

Uppförandet av ledningen påverkar starkt kontrollmiljön, vissa är mer riskbenägna 
medan andra är mer konservativa vid risk. Dessa element är viktiga att ha i åtanke vid 
kontrollmiljön. Denna komponent ger ram för planering, utförande, styrning och 
kontroll av att verksamhetens mål uppfylls vilket relateras till funktioner inom 
verksamheten och hur bolaget styrs. Det är viktigt att personalen förstår sig på 
organisationens mål och syfte, utifrån den grupp de jobbar. Det är av essentiell vikt att 
funktioner och ansvarsområde är definierade för att minska på missförstånd (Cosserat 
& Rodda 2009). Det förekommer att medarbetare inom organisationen inte vet vem 
som ansvarar för att vissa mål uppfylls, här är det enkelt att personalen skyller ifrån 
sig ansvaret. COSO betonar vikten av denna punkt i kontrollmiljön och menar att det 
är viktigt att individer inser att de kommer hållas till svars om de inte utför sina 
uppgifter. Detta stämmer även för enhetschefen som till största del ansvarar för att 
enhetens mål uppfylls (Campbell, Campbell & Adams 2006). 
Regler och policy gällande rekryteringsprocessen bör vara tydlig för de anställda. De 
områden som är väsentliga att informera om är rekrytering och uthyrning, 
nyanställningsorientering, utvärdering, marknadsföring, ersättning samt disciplinära 
åtgärder. Först och främst bör företag utföra säkerhetskontroller av anställdas 
bakgrund för att säkerställa att personalen delar samma etiska grunder och är pålitliga. 
Detta för att undvika individer som är mer brottsbenägna. Exempelvis kan en individ 
med ett förflutet inom bedrägerier enligt Pacini och Brody (2005) förskingra de 
mindre misstänksamma företagen och sedan förflytta sig till nästa företag innan 
brottet upptäckts och på så vis fortsätta, vilket kan förhindras vid en kontroll av 
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tidigare referenser. Telefonnummer kan förfalskas och tidigare betyg kan 
manipuleras. Det är således viktigt att vara noggrann vid nyrekrytering. 

 

3.2.2 Riskbedömning 
Ordet risk härstammar enligt Pickett (2005) från det italienska ordet risicare som 
betyder att våga, risk är ett val inte en förutbestämd händelse. De val vi människor gör 
varje dag påverkar vår framtid vare sig det handlar om något så trivialt som att gå mot 
rött ljus eller mer livsomvälvande beslut. Om vi väljer att springa över gatan existerar 
risken att bli överkörd, men väntar vi i sin tur på det gröna ljuset har vi kanske väntat 
för länge och går miste om något av stort värde. Enbart genom att gå utanför dörren 
av vårt eget hem utsätts vi för risker, i grund och botten handlar det om val vi som 
människor och företag gör varje dag. Med kunskap och tid kan vi minimera risken vi 
utsätts för. Riskhantering handlar således inte enbart om eliminera risken utan också 
att uppmärksamma sig om dem samt förbereda sig på om och när de inträffar (Pickett 
2005).  
År 2004 släpper COSO ett ramverk för riskhantering (COSO Enterprise Risk 
Management - Integrated Framework), i den definierar COSO riskhantering som: 
Enterprise riskmanagement is a process, effected by an entity’s board of directors, 
management and other personnel, applied in strategy setting and across the 
enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage 
risk to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the 
achievement of entity objectives.  
En organisation måste vara medveten om de interna och externa risker som kan sätta 
stopp för organisationens framgång eller möjlighet att uppnå uppsatta mål. Det är 
således viktigt att organisationen identifierar verksamhetens risker och sedan 
successivt eliminerar dem (Cosserat & Rodda 2009). Vidare menar författarna att 
intern kontroll kan enbart vara designad för att klara av redan identifierade risker, det 
är därför av stor betydelse att organisationen omvärderar risker vid till exempel 
omstrukturering eller tillväxt. Pickett (2005) skriver att risker inte nödvändigtvis 
behöver anses som något dåligt. Risker, som allt annat i livet, har både sina fördelar 
och nackdelar. Risk representerar både möjligheter som kan erhållas och de som kan 
missas eller ignoreras. Det handlar inte om att skydda sig mot omvärlden utan om att 
våga upptäcka nya möjligheter och veta var och när det är lämpligt att ta en risk. Om 
kontroll exciterar för att minimera risken kan det också anses som ett verktyg för att 
öka våra möjligheter. Andersen, Garvey och Roggi (2014) menar att risk är ett 
begrepp knutet till mänskliga förväntningar, det är en indikator som varnar för en 
potentiell negativ effekt på en tillgång som kan härstamma från nuvarande processer 
eller framtida händelser. För att effektivt identifiera riskerna på alla nivåer föreslår 
COSO en trestegsprocess där första steget är att uppskatta risken för att sedan bedöma 
sannolikheten att risken inträffar och slutligen fundera på hur risken ska hanteras, 
samt bedöma vilka åtgärder som måste tas. 

Riskbedömningen är en viktig uppgift för ledningen. Riskbedömning är inget som 
borde tas som en teoretisk process då den är nödvändig för att organisationen ska nå 
framgång. Företag bör vid riskhantering uppskatta all risk som kan betänkas inträffa 
och dokumentera dem. Detta bör göras av någon som har kunskapen, ansvaret och 
tillräcklig influens inom verksamheten. Det är viktigt att kunna bedöma sannolikheten 
att risken inträffar och hur signifikant risken är. Risker inom ett företag kan ha olika 
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konsekvenser, det är därför viktigt att evaluera de relevanta riskerna (Pickett 2005). 
Det förekommer att organisationer tillhandahåller olika slag av internrevisorer, 
riskhanterare, policyofficerare, internrevisionsspecialister, bedrägeriutredare med 
mera. Dessa specialister har unika perspektiv och kompetenser som är ovärderliga för 
organisationen, men på grund av att arbetsuppgifter är relaterade med risk och att 
intern kontroll sprids allt mer på enhets eller divisions nivå är det viktigt att 
säkerhetsställa att riskhantering sker och fungerar som avsett. Det räcker inte enbart 
att de olika risk och kontrollfunktionerna är etablerade, problemet ligger i att tilldela 
specifika roller till grupperna och få detta att fungera felfritt. Tydliga ansvarsområden 
måste definieras så att varje grupp förstår gränserna för sina ansvarsområden och hur 
dess arbetsuppgifter inverkar på organisationen i helhet (Institute of internal auditors 
2013).  

Treförsvarslinjen-modellen är en modell som används allt mer av olika organisationer 
för att fastställa riskhanteringsfunktioner inom organisationen och 
organisationsaffärsprocesser (CCH Sword 2009). Den första linjen i modellen består 
av personal och ledningen. De system för internkontroll, kontrollmiljö och kultur som 
är implementerade i verksamheten är kritisk för att förutse och hantera risker. Den 
andra försvarslinjen utgörs av riskhantering och policy, denna försvarslinje är avsedd 
för att hjälpa första linjen med det nödvändiga verktyget för att identifiera, hantera 
samt övervaka potentiella risker. Den tredje försvarslinjen utgörs av internrevisionen, 
den försvarslinjen fungerar mer självständigt. Anledningen är att internrevisionen ska 
försäkra verksamheten att riskhanteringen och intern kontrollramverket fungerar som 
det är tänkt (Institute of internal auditors 2013). 
 

3.2.3 Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter består av riktlinjer och rutiner vars ändamål är att säkerställa att 
ledningens direktiv relaterade till riskhantering tas på allvar. Dessa aktiviteter är 
detaljerade procedurer etablerade för att säkra att nödvändiga mål uppfylls. 
Kontrollaktiviteter bör förekomma på alla nivåer inom en organisation och inom alla 
funktioner inom verksamheten (Cosserat & Rodda 2009). Vidare menar författarna att 
generella kontroller bör vara applicerade på organisationens datainformationssystem, 
utöver detta bör applikationskontroller utföras på affärstransaktioner. 
Generella befogenheter är relaterade till förutsättningen att en transaktion blir 
berättigad, vid till exempel ändring av prislistan inom organisationen. Specifika 
befogenheter behandlar fall till fall situationer och kan förekomma för rutinerade och 
icke rutinerade transaktioner. Att rätt person har rätt befogenhet säkerställer att 
transaktioner är befogade av personal i rätt position, samt begränsar tillgängligheten 
för dokumentation, filer med mera. Ansvarsfördelning säkerställer att individer inte 
utför oförenliga uppgifter. Ansvarsuppgifter anses oförenliga när det är möjligt för en 
person att begå ett misstag eller oegentligheter och sedan vara i en position att kunna 
dölja det. Enligt Cosserat och Rodda (2009) bör inte en individ som har befogenheten 
att beställa en produkt vara den personen som tar emot produkten eller betalar för den. 
I detta scenario kan det existera en risk att något går fel, till exempel att personen 
säger att varan inte kommit fram fast hen har mottagit produkten eller att hen kommer 
överens med motparten om något helt annat än det som står på fakturan. När uppgifter 
är uppdelade är en medarbetares arbete automatiskt kontrollerat av en annan individ 
vars uppgift är att till exempel betala en faktura. Organisationen har då den extra 
fördelen att göra en oberoende kontroll. 
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Som nämns ovan är risk en viktig punkt och av denna anledning bör 
kontrollaktiviteter relateras till att identifiera risker skriver COSO (2012). 
Kontrollaktiviteter är nödvändigt för alla delar inom organisationen men är av särskild 
betydelse i de finansiella, operativa och efterlevnadsrelaterade områdena. COSO 
(2012) föreslår en lista över några kontrollaktiviteter. Den första punkten är 
Ledningskontroll vilken innebär att chefer på olika nivåer alltid bör analysera och 
kontrollera resultaten från enhetens aktiviteter. Därefter kommer Direkt funktionell 
eller Aktivitetshantering, denna del gäller analysen av rapporterna från styrsystem och 
sedan vidtar lämpliga korrigerande åtgärder. Ytterligare en del är Informations 
hantering, informationssystem innehåller kontroller för att kontrollera aktiviteter och 
rapportera undantag som upptäcks, för att sedan hitta lämpliga korrigerande åtgärder. 
Nästa del kallas Fysiska kontroller, här handlar det om behovet av att göra lämpliga 
kontroller av fysiska tillgångar. Sist men inte minst är Resultatindikatorer, detta är 
kopplat till analysen av det ekonomiska resultatet för att analysera om det är något 
som behöver ändras alternativt om det är något område som organisationen bör satsa 
mer eller mindre på. 

     Pacini och Brody (2005) menar att den analytiska granskningen av de finansiella 
rapporterna bör öka för att på så sätt upptäcka eventuell suspekt data i redovisningen, 
att manipulering av bokföring kan påverka finansiella utsagor och nyckeltal då de 
konton som inte stämmer kolliderar med de som inte berörts av brottet. Därmed kan 
bedrägerier uppmärksammas då konton inte stämmer överens med varandra. Den 
analytiska granskningen bör också genomgå flera års finansiella rapporter och med 
olika metoder för att på så sätt upprätthålla en varierad och genomgående kontroll. 
Pacini och Brody föreslår en horisontell trendanalys, en vertikal kvotanalys eller bara 
konstant jämföra nuvarande siffror med de normer och standardtal som kalkylerats 
dels inom företaget men också jämfört med den berörda branschens genomsnittliga 
standard. 

     I arbetet för att motverka bedrägerier måste givetvis den känsliga informationen inom 
ett företag beskyddas. Pacini och Brody (2005) anser vidare att till skäl av detta bör 
en genomgång ske av vilka intellektuella tillgångar som finns inom verksamheten 
samt de eventuella hot som existerar och kan komma att hota säkerheten. Analysen 
bör kunna förutse hur dessa tillgångar skulle kunna missbrukas och därefter förhindra 
just detta. The U.S. Uniform Trade Secrets Act har tidigare valt att definiera 
hemligheter inom företag som innehåller information om bland annat mönster, 
formula, program, metoder, tekniker och processer. Mer konkreta exempel på 
hemligstämplad information kan vara till exempel försäljnings- och 
marknadsföringsuppgifter, produktutvecklingsinformation, kundregister samt 
strategiska affärsplaner. Grunden till att bevara företagets säkerhet kring information 
bygger på att identifiera informationen som skulle kunna ha ett högt externt värde och 
därmed kunna säljas och följesvis behöver säkras, för att sedan implementera ett 
system som arbetar för att säkerställa de konfidentiella uppgifterna. 

 

3.2.4 Information och kommunikation 

Information och kommunikationssystem är essentiella då det förenklar 
informationsöverföringen inom organisationen. Det hjälper organisationens aktörer att 
identifierar och utbyta den informationen som behövs för att genomföra 
verksamhetens aktiviteter. Kommunikationen måste ske effektivt inom bolaget men 
även externt med organisationens intressenter. Dåligt kommunikationsnätverk kan 
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leda till missförstånd och försämra verksamhetens kapacitet att genomföra 
nödvändiga aktiviteter eller försvaga förmågan för lämpligt beslutsfattande. Att 
kommunikationskanalerna fungerar effektiv är en essentiell del inom internkontrollen, 
skriver Cosserat och Rodda (2009). Informationsskandaler rörande företag som inte 
vidtagit åtgärder för att säkra informationsöverföringen inom verksamheten är vanligt 
förekommande. I takt med globalisering och teknologi är det möjligt för människor 
och företag att kommunicera med varandra över långa avstånd. Tack vare teknologin 
kan företaget utbyta information mellan medarbetarna vart som helst och när som helt 
i världen (Lawlor 2007). Informationsöverföringskvalitén i organisationen kräver att 
innehållet i rapporterade informationen är relevant, att informationen är aktuell och 
tillgänglig när den behövs, att informationen är korrekt samt att informationen är 
tillgänglig för lämpliga parter (COSO 2012). 

Bedrägerier innebär manipulering av ekonomisk data, antingen att till exempel mata 
in felaktig data i systemet eller att felaktigt utföra tillgångar från verksamheten. Pacini 
och Brody (2005) skriver vidare att några sätt att upprätthålla en bra kvalitet på 
säkerheten bland annat är att använda passande, datorgenererade lösenord till 
systemet som sedan delas ut till endast behöriga anställda. Lösenorden skulle 
dessutom bytas ut regelbundet och enheter som har hög säkerhetsrisk så som den 
finansiella eller redovisning bör bytas ut oftare. Systemen bör också registrera antalet 
försök att felaktigt logga in. Pacini och Brody nämner också den teknologiska 
framväxten och att funktioner som möjliggör till exempel inloggning i system med 
hjälp av fingeravtryck eller röstigenkänning kommer att kunna ta steget ännu längre i 
att hjälpa företagen. Ytterligare en funktion är att förvara säkerstämplad data 
krypterad och därmed oläslig för obehörig personal. Företag bör också utnyttja 
systemet i form av att ha individuell användarlogg som registreras och lagras, vilket i 
sig är en kostnads-effektiv kontroll, inte enbart för att faktiskt upptäcka brott men 
även för att motverka då de anställda är medvetna om att systemet bevakas. Systemen 
bör testas emellanåt för att se om de upphåller rätt nivå och fortfarande ger önskat 
resultat. Företagen skulle antagligen behöva se över var de lagrar sin information, och 
att spara väsentlig data som säkerhet i de fall företaget utsätts för stöld. 

 

3.2.5 Övervakning och Uppföljning  
Det är viktigt att den interna kontrollen utsätts för regelbuden övervakning och 
tillsynsbedömning. De anställda måste vara medvetna om att efterlevnaden av 
kontrollen övervakas och att bristande  efterlevnad sannolikt kommer att upptäckas. 
Övervakning ger också feedback till kontrollernas effektivitet och fungerar som en 
stimulans att granska kontroller och genomföra förändringar (Cosserat & Rodda 
2009). 
De senaste hög-profil bedrägerierna har delvis grundats i att de berörda företagens 
interna kontroll haft svagheter enligt Pacini och Brody(2005), och att i vissa fall 
existerade inte ens ett nödvändigt kontrollsystem medan det i andra fall kunde vara 
medlemmar i styrelsen som gick över systemet och gjorde som de själva kände var 
bekvämt eller mer främjande. På grund av dessa övertramp är den interna kontrollen 
en viktig del och revisorn spelar åter igen en viktig roll. Enligt föreskrifterna av SOX 
borde den interna kontrollen lägga sitt huvudsakliga fokus på att lokalisera systemets 
svagheter och sedan med hjälp av ledningen arbeta för motverka det. Pacini och 
Brody hävdar dock att det är av ytterst stor vikt att den interna redovisningen 
rapporteras direkt till redovisningsenheten och inte till CFO:n, detta för att 
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redovisningen måste bibehålla en viss nivå av självständighet för att på så vis kunna 
utvärdera alla olika avdelningar. Den interna redovisningen bör också ha ett samspel 
med en extern revisor för att på så vis ha en högre säkerhet av sin kontroll och enklare 
upptäcka hot och bedrägerier. 

Pacini och Brody (2005) fortsätter med att råda företagen att löpande gå igenom och 
analysera verksamhetens kontrakt med övriga företag för att på så vis uppmärksamma 
eventuella mutor eller intressekonflikter mellan anställda och företaget som ger 
upphov till illegala affärer och kan ta form av anställda som samarbetar med det andra 
företaget eller bara någon anställd som utnyttjar kontraktet för egen vinning. 
Revisorer kan genom att undersöka kontrakten försöka hitta eventuella mönster, till 
exempel en part av kontraktet som alltid bjuder högst, alltid lägst eller alltid 
upprätthåller priset. 
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4. Empiri 
 

4.1 Miljön inom företaget 
Vad gäller de normer och värderingar som finns inom företaget har organisationen 
speciella policyer som lärs ut och ska efterlevas och är en så kallad uppförandekod 
som uppges är väl etablerad inom verksamheten. Denna kommuniceras ut till 
nyanställda och omprövas regelbundet för alla anställda först och främst digitalt, det 
framkommer särskilt hos några av respondenterna att uppförandekoden är något som 
har vuxit fram på den senaste tiden och trycket har ökat inkrementellt på att det ska 
finnas dokumenterat även om det alltid varit något aktuellt. Detta är något som 
genomsyrar hela verksamheten och varje affärsmässigt fall ska tillväga gås enligt 
bolagens uppförandekod och om inte detta är möjligt ska medarbetarna enligt 
bolagens affärsetiska kod avvika från avtalet. För att säkerställa att bolaget inte gör 
affärer med oetiska samarbetspartners behöver verksamhets leverantörer skriva under 
ett avtal som instämmer att de kommer leva upp till företagets krav vilket i sin tur 
säkerställer att de gör affärer på rätt sätt. Då det inte finns något sätt att säkerställa att 
leverantörerna vet vad dem skriver på, ska bolaget börja utföra kontroller i de som 
dem i första hand anser är högrisk länder.  

Etik och moral är något som nämns flertalet gånger och även hur företaget strävar 
efter att göra det mer klimatvänligt vilket integreras i deras policyer, och även om det 
enligt en av respondenterna kan ha upplevts lite som ett tryck uppifrån i 
organisationen har uppförandekoden noga integrerats och anses vara ett välkänt 
begrepp för alla medarbetare. Denna uppförandekod som förespråkas inom 
organisationen ser likadan ut i varje verksamt land, även om den tar företagets olika 
kulturer för olika länder i beaktning i viss mån för att anpassas till hur vederbörande 
land utför affärer. 

Etik och moral är som sagt ett begrepp som blivit viktigare i dagens samhälle och när 
företag ska utföra affärer och begreppets framväxt bygger delvis på en del skandaler 
som uppmärksammats i media men som respondenterna påpekar har ämnet varit på 
gång redan innan, dock kanske fått ytterligare fart i och med detta. Oavsett vilken 
orsak detta berott på så påpekar en av de tillfrågade hur det är viktigt att agera 
lämpligt på de marknader företaget är verksamt, vilket gäller alla aktörer egentligen 
på alla marknader. Sett utifrån detta anses uppförandekoden fungerat bra, den har 
uppmärksammats av alla anställda och ämnet har blivit mer fokuserat inom 
verksamheten. 
Respondenterna från de lite högre nivåerna berättar vidare om att siktet numera 
flyttats lite från att enbart fokusera på de finansiella typerna av revision till att även 
inkludera etik och överenstämmelse i revisionen. Tester av nyckelprocesser och vissa 
kritiska kontroller utförs givetvis fortfarande inom de finansiella områdena men 
mycket vikt läggs också numera på bland annat Tone at the top, det spelar ingen roll 
vilka regler och policyer som finns om det inte efterlevs av cheferna inom 
organisationen. Detta testas också inom revisionen genom slumpmässiga intervjuer 
samt med hjälp av ett system inom företaget som gör det möjligt för alla anställda att 
rapportera i de fall något som strider mot dessa guidelines skulle observeras. Vidare 
kan liknelser dras mellan ett stort företag med många anställda och en stad, det 
kommer alltid att begås brott så om inga rapporter kommer in kan misstankar anas 
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och därmed anges att en viss andel rapporter bör komma in för att på så vis försäkra 
sig om att systemet faktiskt fungerar. Om dessa incidenter rapporteras in hanterar en 
separat organisation ärendet och kommer där fram till vilka konsekvenser som ska tas. 
 

4.2 Personalstrategi i förhållande till intern kontroll 
För alla anställningar som görs kollas referenser upp, och för de mer känsliga 
positionerna kan bakgrundskontrollen göras mer noggrant men övervägande delen 
skulle påstå att en koll i polisregistret oftast inte utförs. Vid anställning premieras den 
kompetens som eftersöks och även värderingar som överensstämmer med 
organisationens, ledarskap är ytterligare en aspekt som beaktas och om det är en 
ledarposition som ska fyllas är det viktigt att kandidaten kan leda folk på ett bra sätt. 
Verksamheten har en utvärderings system där medarbetarna kan anonymt utvärdera 
sina chefer. Utvärderingen sammanställs för en senare genomgång med chefen och 
chefens medarbetare. Här få medarbetarna chansen att ta upp det dem känner har gått 
bra och vad som kan ha gjorts annorlunda. En ökad mångfald är också något som 
eftersträvas vid en nyrekrytering, och att förmågan för ny-tänk finns så att de kan 
driva en förändring. 
För att utöka kompetensen hos personalen finns flertalet olika aktiviteter såsom 
trainee-program där de antagna får delta i olika projektarbeten och resa runt till de 
olika länderna där organisationen är verksam, och detta bidrar till organisationens ny-
tänk. Genomgående från den operativa nivån till de högre är att uppfattningen om att 
chansen till vidareutbildning inom företaget är stor och möjligheterna breda, dessa 
baseras ofta på individuella utvecklingssamtal som hålls med närmaste chefen om hur 
den anställde upplever arbetet och vad de vill satsa på, vilken kompetens som skulle 
kunna utvecklas och så vidare. Det är viktigt att utveckla personalen så att de känner 
trivsel och inte upplever att de måste söka sig någon annanstans för att komma vidare 
i karriären. Det finns många olika program som kan sökas internt och mycket av det 
som framkommer ur detta används i företaget och implementeras i organisationens 
policyer. Då ledarskap är ett viktigt begrepp så erbjuds även flertalet olika 
utbildningar inom just detta, allt för att på bästa sätt lyckas fortsätta motivera och 
inspirera sina anställda. 

Rekryteringen för de högre positionerna sker både externt som internt, och till 
ledningsgruppen har det delvis tillförts personal utifrån för att få in mer nytänkande 
men även tillförts några positioner internt. Att rekrytera internt betyder att 
organisationen utvecklas och att företaget besitter god kompetens, men en extern 
komplettering kan behövas om det ska satsas på något nytt för att uppnå nödvändig 
kompetens. Då det skett en förändring nyligen anses personalomsättningen ha varit 
hög den senaste tiden och storleken har även den justerats, men annars anses 
omsättningen på personal i ledningsgruppen vara relativt låg. 

 

4.3 Kommunikation inom företaget 
På den operativa nivån uppges att kontakt finnes mellan de närmaste kontoren mesta 
dels beroende på geografin och samarbete sker både inom varje funktion men också 
vågräta samarbeten, medan det högre upp i organisationen förekommer en del 
affärsresor till de olika kontoren. Alla håller inte riktigt med om den uppfattningen. 
En av våra respondenter menar på att då det kanske är bra kommunikation 
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enhetsmässigt, men att divisionerna glider ifrån varandra allt mer då det har sina egna 
problem att fokusera på, eftersom att koncernen är uppdelad i olika divisioner. Då det 
var väldigt mycket samarbete när koncernenen integrerades med ett nytt affärssystem 
har detta avtagit med tiden, en av anledningar kan bero på olika styrsätt. Varje 
division har utvecklat på sitt sätt för att den har varit tvungen att anpassa sig till den 
marknad divisionen befinner sig. Högre upp på verksamheten är kontakten mellan 
ledningen och enheterna betydligt bättre, detta anses positivt då de känner att dem är 
mer delaktiga i kärnverksamheten.  En av respondenterna förklarade vidare att när en 
medarbetare är en del av en större enhet har medarbetaren naturligtvis mindre kontakt 
med ledningsgruppen och detta kan kännas trist. Kommunikationsnätverket sköts av 
en intern enhet, en av våra respondenter menar på att medarbetarna kommunicerar 
och hoppas på att det fungerar på ett säkert sätt. Ibland tillkommer det information om 
virus men de finns inget sätt för dem att själva säkerställa att informationen inte blir 
läkt. 

 

4.4 De ekonomiska kontrollaktiviteterna  
En del av det ekonomiska är idag outsourcat till andra länder av ekonomiska skäl och 
de flesta fakturorna skannas in i Sverige och skickas vidare till den utländska 
samarbetspartnern där de matas in i systemet, medan de ekonomiska transaktionerna 
av lite känsligare karaktär behandlas av den finansiella funktionen internt som även 
ska övervaka och kontrollera det som lagts över på den utländska samarbetspartnern. 
All ekonomihantering sker enligt IFRS (International Financial Reporting Standards), 
även de fakturor som hanteras utomlands. Därutöver förekommer ekonomihantering i 
varje indelad funktion inom verksamhet också, med en mer marknadsnära karaktär. 
Upplägget av det ekonomiska arbetet bygger på många högst integrerade principer, så 
som fyra ögons principen där det alltid krävs minst två personer för att skapa och 
assistera en händelse. 

 

4.5 Kontroll av kontrollsystemen 
“Rent allmänt vill man säkerställa att de inte uppstår bedrägerier, den risken finns ju 
alltid. Sen också naturligtvis för att vi har en så outsourcat verksamhet på 
ekonomisidan och då vill man stämma av att det här funkar på rätt sätt. En del av 
kontrollerna är inte bara för att undvika bedrägerier men också för att se till att 
redovisning och rapportering är korrekta”. 
På den mer operativa nivån upplevs kontrollen av kontrollsystemen inte som en 
specifik handling utan är mer integrerad i det dagliga arbetet inom verksamheten, Och 
utförs på ett sådant naturligt sätt att begreppet intern kontroll inte är något de 
använder sig av eller vidare tänker speciellt på. Högre upp i organisationen berättar de 
om en strategi indelad i tre linjer, där första linjen är management där du som chef 
eller medarbetare ska ta eget ansvar över dina uppgifter och se till att ditt område är 
tillräckligt bra hanterat och att du känner till vilka risker som riskeras och att rätt antal 
kontroller implementerats för att säkerställa att det lever upp till vad som förväntas. 
Att övervaka och se till att detta fungerar ligger på organisationen. 
Nästa steg kallas andra linjen och där brukar den risk management och den interna 
kontrollen komma in som en central funktion för att övervaka den första linjen och ge 
ut riktlinjer för hur det bör göras samt även eventuellt sätta ett regelverk för att hjälpa 
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dem att säkerställa att från företagets sida täcks åtminstone ett visst antal risker in, 
även om de på första linjen kan behöva vidta ytterligare åtgärder i form av fler 
kontroller eller styra upp vissa processer ibland. Exempel på andra linjen kan vara 
ifall etik och överensstämmande ska gå igenom avtal som ska slutas, kompensation 
och bonus som säkerställer att rätt löner betalas ut eller redovisning och rapportering 
som ser till att de siffror som rapporteras in till organisationen ser riktiga ut. Med 
andra ord är det en övervakning som själva ska publicera riktlinjer och ramverk med 
mer till hela organisationen och styra från det grupp-perspektivet. Den interna 
kontrollen ligger i de flesta företag som en separat funktion, om än möjligtvis som en 
underkategori till den interna revisionen men oftast som en egen funktion, och det är i 
steg tre som den tredje linjen och den interna revisionen kommer in. De interna 
revisorerna i samarbete med de externa revisorerna ska övervaka de tidigare två 
stegen, och därmed kan det tilläggas att desto bättre den interna kontrollen är desto 
mer av riskerna i organisationen kan täckas in. 

I dagsläget fokuseras arbetet mycket på att säkerställa en hög kvalité på den andra 
linjen för att täcka in de fler riskerna, om inte den fungerar som den ska tappar man 
mycket av möjligheterna som den andra linjen är kapabel till så som att nå ut till en 
större grupp. Organisationen har en intern kontroll som täcker de finansiella riskerna i 
rapporteringen och om detta fungerar väldigt bra och har bra kontroller på plats kan 
resurser läggas på att kontrollera att dessa verkligen fungerar och ta diverse stickprov 
ute i organisationen. På detta vis kan verksamheten känna sig nöjda över att bas 
kontrollerna över den finansiella rapporteringen fungerar bra vilket rapporteras till 
den finansiella redovisningskommittén och fokus kan sedermera flyttas till andra 
typer av risker så som en mer djupgående revision inom etik och överensstämmelse 
eller Human Resource eller vad som är det mest riskfyllda för organisationen för 
stunden. 

Planeringsarbetet för hur nästa års revision ska läggas upp startar alltid på hösten året 
innan och där samlas all basfakta in om olika enheter och intervjuer utförs med de 
ansvariga för de olika affärsområdena och detta resulterar tillsammans i en 
brainstorming inom den interna revisions funktionen där slutligen ett förslag till en 
revisionsplan läggs fram till den finansiella revisions kommittén som sedan beslutar 
sig, och det är utifrån denna plan som beslutats arbetet utgår ifrån under hela året.  

Det görs en mängd olika revisioner varje år varav många bas-kontroller ingår i detta 
där vissa processer kan väljas ut inom enheterna som fokuseras, och sen utvärderas 
även intern funktionens arbete centralt. Tidigare fokuserades det enbart på bas 
kontrollen och någon specifik intern kontroll funktion existerade inte egentligen så det 
arbetet sköttes även det av den interna revisionen, vilket egentligen inte ska 
förekomma men det var så det såg ut förr i tiden. Då täcktes en stor mängd enheter in 
och målet var att varje enhet skulle täckas in åtminstone var tredje år medan det 
numera används en mer riskbaserad process för att täcka in större risker, detta byte 
skedde för ungefär ett och ett halvt år sedan. Det nya sättet som används har förändrat 
innehållet i det som flaggas upp, det är mer relevant för hela företaget. Det som 
rapporteras numera kräver delvis större resurser för att korrigera, oftast startas det upp 
olika projekt, men det kan också göras skillnad på ett helt annat sätt och den interna 
revisions funktionen har istället för att krympa fått utökade resurser och de fungerar 
ofta som en extern konsult eller liknande för ledning och de olika affärsområdena då 
de ber om råd och jobbar mer med organisationen. När organisationen satt upp planen 
listas även de risker som anses förekomma och vilka områden som verksamheten 
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anser borde ses över, på det viset kopplas revisionen samman med strategin och 
riskerna. 

 

4.6 Implementering av ett nytt affärssystem 

Alla divisioner gick inte in i det nya intern kontrollsystemet samtidigt, här råder det 
skilda meningar då en av respondenterna som var med i pilotundersökningen för 
implementeringen av det interna kontrollsystemet förklarar att de fick rätt bra stöd 
från ledningen under processen, samt att dem till och med hade en extern organisation 
som fanns till hjälp under övergången. Däremot uppgav en respondent som flera år 
senare klev in i samma kontrollsystem att de inte fick den hjälpen de hade behövt 
under övergångsperioden. Samma respondent hävdar vidare att ingen person i enheten 
hade någon kunskap om det nya systemet och att det hade underlättas om ledningen 
hade erbjudit utbildningsstöd och hjälp då det nya internsystemet urskilde sig starkt i 
jämförelse med de system enheten hade använt sig av innan. En tredje respondent på 
den rent operativa nivån håller med om att övergången av systemen inte varit så enkel 
men anser att det delvis kan ha att göra med dennes ålder men passar även på att 
nämna det varit flera utbildningstillfällen och att lära sig nya saker tar tid. 
Även om intern kontroll systemet fungerar bra och blivit mycket effektivare, håller 
flera respondenter med om att det varit problem med kostnadskontroll och 
fakturakontroll. Vissa leverantörer fick dubbelt betalning medan andra inte fick betalt 
alls. En stor nackdel med intern kontrollsystemet är att den är svår använd för sällan 
användaren samt att det är svårt att finna en lösning om ett problem dyker i jämförelse 
med systemet organisationen hade innan. 

När man byter system har man en begränsad tid för att göra rutinförändringar då 
incitamentet för nya rutiner är som stört. Väljer att man att försöka göra 
rutinförändring året därefter får inte det samma inverkan, förändringsutrymmet har 
således passerat. Medarbetarnas inställning till rutinförändring är som störst vid bytet 
av affärssystem, även om det tar längre tid och kostar mer att implementera ett nytt 
system och samtidigt ändra på hur medarbetarnas rutiner så är det bättre att göra det 
från början. Nu flera år senare efter implementeringen av affärssystemet har 
organisationen startat ett projekt för att harmonisera arbetssättet med det nya 
affärssystemet förklarar en av respondenterna. Slutligen anser flera av de intervjuade 
att det nya affärssystemet är mer hierarkiskt och hårdare styrt och begränsar 
användare och deras befogenheter enligt organisationens policyer vilket sett till de 
regler som företaget satt upp och som ska efterlevas är en positiv aspekt. Ett mer 
standardiserat system gör att alla i verksamheten kan jobba på ett liknande sätt. En av 
respondenterna uppger att det är den bilden som återspeglas och att om det är något 
som urskiljer sig i arbetsprocessen så försöker man rätta in det i ledet för att det ska 
bli enhetligt och kontrollerbart, inte minst för att underlätta verksamhetens back-up 
plan då anställda täcker upp för varandra och hjälper till vid övertag av arbete då 
sjukdom eller ledighet uppstår. 

 

4.7 Upplägget av arbetet med den interna kontrollen 
Idag ska interna kontroller i enlighet med COSO finnas och det är även det ramverket 
som används när de interna kontrollerna själva ska kontrolleras, just för att det kan 
appliceras på allt. De olika huvudprocesserna listas och inom varje kategori listas vad 
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som ska fokuseras och det är även på samma vis de eventuella bristerna rapporteras 
följaktligen. 

Företaget var tidigare listad på New York börsen och var då tvunget att vara SOX-
certifierade, under denna period utförde även den interna revisions funktionen både 
den interna kontrollen och revisionsarbetet och det fanns ingen annan funktion för att 
driva implementeringen av SOX, och så såg det ut i många företag. I samband med 
införandet av detta system upprättades ett ramverk i enlighet med SOX såklart, som i 
sin tur är länkat till COSO men inte lika övergripande troligtvis för att det inte var så 
stort fokus på de frågorna inom den interna revisionen innan SOX. När SOX infördes 
på företaget blev en del av dess rapporteringsfunktioner artificiella/mekaniserade, 
bland annat bokföringen. Det interna kontrollsystemet fick även en mer generell och 
standardiserad modell. Anledningen till att vi var listade på den amerikanska börsen 
var ett företagsförvärv, men när detta såldes vidare fanns ingen anledning att stanna 
kvar på den marknaden. 

“Då hade vi mer fokus på SOX, COSO var något som låg lite halvt i byrålådan för 
oss och fokus var på den finansiella rapporteringen så man mäktade helt enkelt inte 
med något annat.” 
När företaget avnoterades från New York börsen försökte vi behålla de bitar vi ansåg 
var bäst från SOX men istället lägga fokus på de delarna som var mest relevant och 
gav något mervärde, och i samband med det kunde andra typer av revision fokuseras. 
Innan var det enbart den lilla delen kontrollaktiviteter i den finansiella rapporteringen 
medan i dagsläget kan mer helheten av COSO användas. Skulle en hel revision göras 
på den finansiella rapporteringen enligt COSO så hinner man inte med att göra något 
annat, men det är därför riskbedömningen används där de olika områdena och 
enheterna att revidera sätts. En av respondenterna uppger att det anses vara best 
practice och fortsätter med att det går att applicera på allt, på en operationell så som 
en finansiell revision. På en gruppnivå likväl som ut i minsta lilla process, även om 
alla de olika delarna kanske skiftar i relevans och kan behöva anpassas men alla delar 
är relevant genom hela företaget oavsett vilken typ av revision. 
En annan av respondenterna ser fördelar i systemet då det medförde ett förtydligat 
arbete, tydligare riktlinjer och stöd i hur de ska arbeta jämfört med tidigare. Hon har 
också sett positiva effekter av COSO i redovisningen av resultat som kunnat fås 
genom den tillsyn som kommer med modellen. Att modellen medför så klara och 
tydliga roller och uppgifter har även gett företaget än ekonomisk vinst då man sparat 
in mycket tid. Den förbättrade interna kontrollen har också gjort det lättare för de 
externa revisorer som anlitats att förstå sig på företagets kontrollmiljö. 

Dock finns även nackdelar, om än små, då modellen har varit något svårförstådd och 
således svår att implementera. På vissa nivåer har medarbetare tyckt att det varit 
krångligt att införa COSO samt haft svårt att se vad det faktiskt tillför medan det på 
andra nivåer i företaget inneburit stora fördelar. En av respondenterna tror att det 
beror på att det helt enkelt gynnar olika enheter i företaget, exempelvis 
ledningsgruppen. Hon berättar att hon däremot kan se fördelar även för andra grupper 
i företaget, vilket hon påpekat för dessa, då den ökade tillsynen COSO medför blir en 
sorts säkerhet för de som arbetar inom företaget. Går något fel ligger inte ansvaret 
enbart hos de arbetande individerna utan också i kontrollsystemet, dock har COSO-
modellen flutit på bättre med tiden. I nuläget finns modellen bara hos vissa enheter 
men planen är att alla enheter ska arbeta enligt COSO. Ytterligare en respondent 
uppger att en nackdel kan ses i att termerna och begreppen inte är så välkända inom 
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organisationen även om vad den egentliga innebörden av vad konceptet ingriper är 
förstådd, detta är möjligtvis ingen nackdel dock fortsätter respondenten. 

 

4.8 Säkerhetsåtgärder för att undvika risker 
Företaget har tidigare varit utsatt för bedrägerier där man gått i ekonomisk förlust, när 
COSO infördes i företaget infördes även kontrollsystemet SAP som larmar när en 
person med för låg befogenhet försöker få access till ett obehörigt område. Den högre 
säkerheten och tillsynen sparar alltså pengar då stöld inte längre går oupptäckt, för 
eller senare kommer det fram. Detta beror naturligtvis på vad som själs eller vilken 
typ av bedrägeri som uppstår, om en medarbetar till exempel går hem med något från 
jobbet är det inte alltid uppmärksammat. Företaget vill dock försöka automatisera 
kontrollerna av SAP då det krävs många manuella kontroller just nu, något man 
hoppas kunna införa nästa år. SAP är delvis baserad på "fyra ögons principen" som 
härstammar från SOX riktlinjer, något företaget använde sig av redan innan COSO. 
Principen går ut på att den som inte importerar också får exportera, detta för att 
minska riskerna för bedrägeri eftersom det är flera individer som arbetar inom samma 
område. 
Risken med intern kontroll är att interna kontroller inte fångar upp allt som kan hända, 
eftersom att organisationen är rätt så komplex så finns det en risk att något händer 
som inte kan fångas upp. Även om en division har vakter dygnet runt så existerar 
fortfarande risken för bedrägeri om personen har uppsåt att göra bedrägeri menar en 
av våra respondenter som är chef för kontroll i sin division. vidare säger hen att: 
“Största risken är någon som sitter i en förtroendeposition och hotar någon 
kompanjon att göra någonting fuffens av något slag. Det kan vara något sånt som vi 
inte fångar upp med internkontrollen eller maskopi med någon firma eller någonting 
sådant.” 
Organisationen har anlitat en extern partner som har hjälpt identifiera en del av 
verksamhetens risker, vilket sedan har blivit integrerad i det interna kontrollsystemet 
och detta övervakas sedan att det efterföljs. Riskbedömningen görs årligen mestadels 
affärsmässigt för det system verksamheten använder sig utav. Inom varje division 
tillkommer en “riskmanger”, en person som ansvarar för informering av de risker som 
divisionen ställs inför. När det sker organisatoriska förändringar eller om 
organisationen väljer att samarbeta med en extern part utanför verksamheten görs en 
riskbedömning om det tre största riskerna som kan uppstå och hur verksamheten 
behöver bära sig åt för att hantera riskerna. Utöver detta görs 
investeringsbedömningar, till exempel vad som är risken om verksamheten inte gör 
investeringen utan väntar till året därpå eller vilka risker är sammankopplad till en 
viss investering. 
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5. Analys/diskussion 
 

5.1 Kontrollmiljö 
Enligt COSO är kontrollmiljön grunden till allt, och ingriper bland annat företagets 
principer och normer. Företaget som användes i studien har gett den övergripande 
bilden av att de arbetar mycket med just detta och den nuvarande uppförandekoden 
som organisationen använder sig av verkar vara välkänd bland medarbetarna. Precis 
som ramverket säger anses det därmed att företaget har lyckats kommunicera 
budskapet genom verksamheten på ett högst funktionellt sätt. Uppförandekoden har 
även spridit sig till de samarbetspartners de väljer att skriva avtal med och ansvaret 
har på så sätt utökats. På detta sätt sprider de även vidare en god etik och moral på 
den verksamma marknaden. Etik i sig har i och med nyare tider och arbetssätt fått ett 
större fokus och att vara miljövänlig har fått en större innebörd inom företagets policy 
men även på marknaden framkommer det av intervjuerna.  

Personalen har i sin tur en stor roll inom företaget och i enlighet med COSO’s modell 
främjar organisationen en ökad kompetens dels genom att erbjuda en uppsjö av 
diverse utbildningar inom olika områden och utifrån behov anpassa kurser till vad de 
anställda bäst behöver. Kontinuerliga samtal hålls mellan chefer och anställda för att 
följa utvecklingen och för att få feedback om vad de anställda tycker att de som 
individer behöver stärka och vad de skulle vilja lära sig mer om, vilket leder till en 
utveckling av kompetens och en starkare motivation hos personalen samt företaget då 
alla främjas av mer kunskap. Där särskild kompetens saknas inom företaget tas då 
istället personal in externt med den önskvärda kunskapen och kompletterar således 
arbetsgruppen, som det till exempel gjordes i ledningen då organisationen ville ha lite 
nya inriktningar för organisationen. Vid nyrekryteringar görs enkla 
bakgrundskontroller för att säkerställa referenser och att individen besitter egenskaper 
som överensstämmer med tankesättet och hur företaget arbetar, vilket enligt Pacini & 
Brody (2005) är ytterligare en försiktighetsåtgärd för att minska riskerna.  

Ännu en aspekt inom kontrollmiljön som är viktig att beakta är att den interna 
revisionen fungerar som en extern enhet skild från styrelsen för att minska risken till 
bedrägeri och influens av ledningen, vilket anges av företaget vara självklart. Den 
interna revisionen uppges fungera som en utomstående konsult emellanåt och arbetar 
enskilt för att rapportera till den finansiella kommittén och är således inte uteslutande 
under kontroll av styrelsen. Den interna revisionen och deras funktion uppges vara på 
framväxt och ta mer plats i organisationen i jämförelse med hur det såg ut tidigare. En 
respondent uppger också att de uppgifter som blivit tilldelade den interna revisions 
funktionen med tiden har ändrats och trots den finansiella rapporteringen har bland 
andra den etiska revisionen fått en större roll inom företaget. Den interna revisionen 
har därmed utökat sitt fält men arbetet är fortfarande styrt efter den egna funktionens 
tycke och beslut, avskilt från styrelsen. 
Följaktligen är ledningens filosofi en nyckelpunkt, och den utvalda organisationen 
lägger stor vikt vid Tone at the top även goda kunskaper inom ledarskap är något som 
premieras vid anställning och som via flertalet utbildningar är menat att fortsätta 
utvecklas. Om ledningen inte efterlever organisationens policyer spelar det ingen roll 
vilka regler som finns. Organisationsstrukturen är inom företaget omgjord relativt 
nyligen, men i och med detta är den nya strukturen också känd bland de anställda. 
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Företagets mål och syften har precis som uppförandekoden lyckats kommuniceras på 
ett fungerande sätt och personalen vet vad som ska göras uppger respondenterna. 
Rollerna är väldefinierade och alla är medvetna om vilket ansvar som vilar på 
respektive område och individ, vilket är genomsyrat av de system som används inom 
verksamheten och ansvaret går således inte att komma ifrån vilket alla respondenter 
uppger. 

 

5.2 Riskbedömning 
Enligt COSO är det kritiskt att vara medveten om organisationens interna samt externa 
risker och arbetet med risker bör tas på största allvar. Riskbedömningen kan i detta 
företag hänvisas till hur det ekonomiska arbetet är uppbyggt. Den interna revisions 
funktionen baserar varje år sitt arbete på en riskanalys, där de samlar in information om 
respektive område och följer upp med intervjuer för att sedan analysera och lägga fram 
vilka områden de i samtycke med de områdesansvariga anser vara mer av en högrisk. 
Dessa områden revideras mer noggrant utöver bas kontrollerna. De risker som är mer 
relevanta för företaget i sin helhet och kan göra mer skada åtgärdas, oftast med hjälp av 
uppstart av projekt, och detta får en större inverkan på organisationen som en helhet. Det 
interna revisionsarbetet är således uppbyggt på ett riskbaserat sätt. En av respondenterna 
förklarade att det inte går att identifiera alla tänkbara risker som uppstår. Detta stämmer 
bra ihop med (Cosserat & Rodda 2009) som menar att enbart identifierade risker kan 
hanteras av de interna kontroller som redan är implementerade i verksamheten. 
Risken att någon gör något som går oupptäckt finns alltid, beroende på vilken skala en 
individ begår ett brott (bedrägeri eller liknande) kan det gå oupptäckt av 
verksamheten. Eftersom att företaget tidigare har gått med ekonomisk förlust innan 
implementering av fyraögonsprincipen och affärssystemet SAP måste det ha brustit i 
ansvarsuppdelningen. När samma person har flera ansvarsområden som står i konflikt 
med varandra, till exempel att någon är ansvarig för flera led i en transaktion som kan 
leda till att personen i frågan går med ekonomiskt vinst, kan det uppstå en intresse 
konflikt mellan företagets nytta och individens (Ghoshal 2005). 
Riskbedömning är en essentiell funktion, inte enbart för att minimera på brott som 
förekommer inom verksamheten, utan också för att utvärdera verksamhetens 
möjligheter framåt. Enligt Pickett (2005) handlar inte riskbedömning enbart om att 
eliminera hot som organisationen står inför utan också att använda ett verktyg för att 
se nya affärsmöjligheter. Genom investeringsbedömningar utforskar verksamheten 
dess möjlighet att ta sig in på nya marknader med mera. 
Problemet med riskhantering är att det nästintill är omöjligt att förutse alla risker, ju 
mer bolaget expanderar desto fler risker utsätts det för. Med hjälp av de tre 
försvarslinjerna kan påfrestningar av yttre och inre risk minimeras något, men det 
finns ingen garanti att det är tillräckligt. 
 

5.3 Kontrollaktiviteter 
Enligt Cosserat och Rodda (2009) är kontrollaktiviteter, rutiner och den policy som 
används för att förmedla ledningens direktiv samt att säkerheten kring risk tas på 
allvar av stor vikt för att nå valda mål och bör förekomma på alla nivåer. 
Kontrollaktiviteterna inom det valda företaget integreras främst i systemet och det är 
på så vis svårt att undgå. Detta är något som också Cosserat och Rodda (2009) tycker 
är behövligt, de anser att kontrollerna bör vara applicerade på organisationens 
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datorsystem. De anställda i detta företag kan enbart genomföra aktiviteter som de har 
befogenhet till och det krävs alltid minst en till person för att fullfölja en handling, det 
vill säga den välkända fyraögonsprincipen. Det är på detta vis hela verksamheten, 
ända ut till den yttersta operativa nivån, en form av kontroll invävd i det dagliga 
arbetet. För att köpa in krävs godkännande från en överordnad och för en utbetalning 
krävs ett godkännande från en chef eller en controller, detsamma gäller för en 
överenskommelse med ett annat företag vilket faller samman med vad Cosserat & 
Rodda (2009) säger om att ett ansvar bör vara mer fördelat för att minska risken för 
att något går fel eller att en manipulering kan ske. De menar vidare att när arbetet och 
ansvaret är uppdelat så är det en automatisk kontroll då en annan individ alltid 
kontrollerar vad som har utförts. Arbetet utvärderas i sin tur av närmaste chef och 
sedan av avdelningsansvarig, flertalet kontroller äger rum längs hela vägen. Ända ned 
på den mest operativa nivån uppgavs att kontrollerna är många till antalet även om det 
inte alltid är förståeligt att själva arbetetssättet i sig är uppbyggt på en kontroll.  

Detta är i linje med vad COSO (2012) föreslår då den första punkten på deras lista för 
riskvärdering är ledningskontroll, vilket bekräftas då varje anställd rapporterar till 
närmaste chef och chefen har i sin tur kontroll på sin avdelning. Nästa punkt är direkt 
funktionell eller aktivitetshantering vilket för detta företag framgår via den interna 
revisionen som analyserar informationen för att utvärdera risker och sedan väljer att 
titta närmare på de områden som oroar mest, och efter deras rapport korrigeras detta 
oftast med hjälp av nya projekt. Informationshantering är ytterligare en punkt enligt 
COSO (2012) och granskar informationsutbytet inom företaget, vilket i detta fall är 
deras datasystem som har diverse barriärer som inte går att komma runt utan rätt 
befogenhet. Ett undantag fanns dock på någon funktion i form av en liten avvikelse 
vilken rörde handel med privatpersoner och skattehanteringen.  
Deras fysiska kontroller kan liknas till inventeringen av deras produkter. Den sista 
punkten som COSO (2012) tar upp är resultatindikatorer, och kan relateras dels till 
företagets revision och hur den rapporteras till styrelsen för att sedan ta beslut om 
eventuell ändrad inriktning, vilket då hände för inte så länge sen då de bestämde sig 
för att omorganisera och tillföra nya riktningar. Pacini & Brody (2005) menar att den 
analytiska granskningen av de finansiella rapporterna bör öka. Något som, enligt en 
av respondenterna, också skett sett till den tidigare situationen för den interna 
revisionen samt hur den ser ut nu med det nya systemet och i användningen av 
COSO-modellen.  

 

5.4 Information och Kommunikation 
Som Cosserat och Rodda (2009) nämnde är en effektiv och fungerande 
kommunikationskanal en essentiell del inom intern kontroll, och för det aktuella 
företaget används främst det digitala nätverket dels för diverse utbildningar via E-
learning, vidarebefordring av rapporter och nyheter samt kommunikation medarbetare 
emellan och med ledningen. Det förkommer även samarbeten  mellan olika funktioner 
inom företaget och även denna kommunikation sker först främst via teknologi så som 
E-mail. Som vissa respondenter uppgav har det även funnits chefer med mer 
kontinuerliga videosamtal med hela arbetsstyrkan vilket verkar gett ett positivt och 
motiverande intryck på de anställda.  

I takt med Globaliseringen är det vanligt förekommande att företag förlitar sig på 
teknologin för att kommunicera (Lawlor 2007), dilemmat med att kommunikationen 
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sker huvudsakligen genom teknologi är att den mänskliga kontakten går förlorad. 
Denna känslan av förlorad mänsklig kontakt kan minimeras genom att verksamheten 
har mänsklig integration för det viktigare möten. Ju mer större företagsstorlek desto 
mer komplex blir företaget, med tiden är det väldigt enkelt att divisionerna inom en 
verksamhet fokuserar på att göra sitt så pass bra som möjligt. Att divisionerna glider 
ifrån varandra allt mer kan också vara ett tecken på dålig feedback eller engagemang 
från ledningen. Genom att dela kunskaper och idéer genom hela organisationen kan 
lösningsförslag på nuvarande problem komma från en oväntad källa.  

Divisionsuppdelningen kan nästintill efterlikna kulturskillnader som kan uppstå inom 
ett företag, där individerna tenderar att umgås och samarbeta med andra individer med 
samma kultur eller vanor. Precis som respondenten förklarar att divisionerna har 
utvecklat på sitt sätt för att det har varit tvungna att anpassa sig till det marknaden 
divisionen befinner sig i. Bekymret är att det blir lätt att vara trångsint inom sin 
division, ibland kan lösningar uppstå genom att kommunicera med individer utanför 
sin umgängeskrets (Division). Ledningen bär det största ansvaret för att detta sker på 
ett effektivt sätt.  

 

5.5 Övervakning och Uppföljning 

Som Cosserat och Rodda (2009) påstår är det viktigt att de existerande kontrollerna 
kontinuerligt övervakas och att de anställda också är införstådda med detta, vilket i 
det valda företaget bekräftas med att vissa av respondenterna emellanåt upplevde att 
det till och med blev en del kontroller på kontrollerna och även detta kan härledas till 
kontrollaktiviteter om än mer för att säkerställa att aktiviteterna fungerar som de ska 
och för att kontinuerligt förbättra arbetssättet.  
Pacini och Brody (2005) menar på att i de senaste bedrägerierna delvis grundats i att 
den interna kontrollen haft svagheter och att det i vissa fall saknades ett nödvändigt 
kontrollsystem överhuvudtaget. Företaget har följaktligen valt att lägga upp det 
interna kontrollsystemet i tre skilda linjer där den interna revisionen är verksam på 
den tredje och sista linjen och är menad att övervaka de två tidigare linjerna, att se till 
att tidigare processer har fungerat som de ska samt utvärdera vad som kan göras 
bättre. Den andra linjen är bland andra den interna kontrollen som i sin tur utför 
kontroller på den första linjen vilken innefattar chefer och de anställda. Med hjälp av 
det system som organisationen använder sig av kan hela arbetsprocessen, från den 
operativa nivån upp till ledningen, övervakas och utvärderas på ett standardiserat sätt. 
Alla respondenter uppgav på ett eller annat sätt att antalet kontroller var många och 
verkade alla vara välinformerade om hur allt övervakades och hur arbetet gick till.  
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6. Slutsats 
Syftet med denna uppsats är att vidga förståelsen för de problem som eventuellt kan 
uppstå med den interna kontrollen och hur företagen arbetar med detta. Denna studie 
har bidragit till en djupare förståelse för hur processen kan se ut i ett företag.  
För att en organisation ska lyckas upprätthålla en godtagbar funktionalitet måste ett 
internt kontrollsystem vara integrerat i den dagliga verksamheten. Ytterligare en 
nyckelfaktor är att även de anställda måste vara involverade och medvetna om 
arbetsprocessen. Fördelningen av ansvar och begränsningen i åtkomst kan spela en 
stor roll vad gäller de interna riskerna om någon uppsåtligen ämnar utnyttja sin plats 
inom företaget. Detta kan delvis motverkas med den så kallade fyra ögons principen. 
Om motivationen är tillräckligt stark hos individen finns det dock sätt att kringgå 
systemet med hjälp av samarbete med eller utpressning av andra medarbetare. Detta 
kan tänkas enklare ju högre position individen besitter, varpå det är viktigt att den 
interna revisionsfunktionen är åtskild från resterande funktioner och arbetar mer 
självständigt. En noggrann kontrollering och en kontinuerlig avstämning med 
närmaste överordnad chef leder till fler kontroller och därmed ökad säkerhet, vilket i 
sig reducerar risk. Riskhantering kan dock inte reduceras fullständigt, vilket inte 
nödvändigtvis är negativ även om de risker som inte är möjliga att förutspå kan göra 
skada. Genom att företag är noga förberedda finns en bra grund samt bättre 
förutsättningar för att klara sig. Med intern kontroll kan tidigare risker analyseras och 
de svagheter som skulle kunna vara i riskzonen i framtiden kan förbättras. Att 
involvera hela organisationen i denna process ökar chansen att de regler och policyer 
som finns efterföljs samt att eventuella problem uppmärksammas snabbare och kan 
åtgärdas i god tid. 

Studien visade att företaget använde sig utav COSO-modellen men inte på det sättet 
som vi hade förväntat oss. Då alla komponenter i COSO finns inom verksamheten 
använder bolaget ett flertal system för att efterfölja COSO’s riktlinjer. Organisationen 
har testat olika varianter på internkontroll och använder fortfarande kontrollmekanism 
från dess tid i den Amerikanska börsmarknaden (fyra ögonsprincipen). Då bolaget 
använder sig utav COSO-modellen visste inte majoriteten av våra respondenter vad 
COSO var för något. Detta är inte konstigt eftersom det inte finns någon 
kommunikation inom organisationen om COSO, dock förstod alla respondenter 
vikten av ett gott internkontrollsystem och dess betydelse för organisationen.  
I intervjuerna märktes det att respondenterna använder sig av COSO i sitt vardagliga 
arbete. 
Slutligen är det viktigt att förstå att den interna kontrollen är ett verktyg vars uppgift 
är att förbättra övervakningen av organisationens finansiella resurser, men kostnaden 
av internkontroll inte bör överstiga fördelarna som erhålls.  

 

6.1 Kritik 
Något som hade kunnat göras lite annorlunda och som kom fram i den senare delen av 
undersökningen allt eftersom var att de frågor som ställdes till respondenterna hade 
eventuellt kunnat vara lite mer genomarbetade och på så vis kanske kunnat ge ett 
annat resultat beroende på det material som samlats in. Även om frågeformuläret gav 
oss en bra uppfattning om hur de områden vi ville undersöka såg ut i organisationen 
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hade det möjligtvis gynnat oss att lägga ned mer tid på att anpassa frågorna efter de 
svar vi var ute efter och därmed fått en mer givande analys.  

 

6.2 Förslag till fortsatt undersökning 
Under arbetets gång har en del saker framkommit som skulle kunna vara lite 
intressanta alternativa infallsvinklar till denna uppsats eller kanske en givande fortsatt 
undersökning. Det första alternativet är att eventuellt välja ut en av de delar som 
COSO-modellen består av och fokusera enbart på den, göra en så kallad djupdykning 
inom just det området. Detta skulle kunna göras på ett eller alternativt flera företag. 
Denna infallsvinkel skulle kunna ge en ökad kunskap om en specifik del av ramverket 
och möjliggöra en jämförelse organisationer emellan.  
Ett annat förslag är att, baserat på en del av den information som framkom i 
intervjuerna, fokusera lite mer på den etiska biten i den interna revisionen. Som 
respondenterna nämnde är den interna revisionen ett ämne som diskuteras mer och 
mer och den finansiella biten kompletteras av andra bitar som tar mer plats i dagens 
samhälle. Det skulle vara intressant att vidare undersöka vad etik och moral har för 
betydelse och göra en mer djupgående analys av den etiska revisionen kan bidra till 
organisationen.  
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Bilaga, Intervjuguide 
 
Vad har du för befattning? Utbildning?  
 
Har ni någon policy för hur man ska arbeta och uppföra sig inom organisationen? 
 
Har ni etiskttänk i åtanke? 
 
Påverkar det som har hänt i Pakistan hur ni jobbar idag? 
 
Vad har ni för personalstrategi? Bakgrundskoll vid anställning?  
Vad gör ni för att främja kompetensen inom organisationen? 
 
vad gör ni för att bibehålla kompetensen inom organisationen? 
 
Hur ser personalsomsättningen ut i ledningen? Vad är vanligaste anledningen till ett 
byte av personal? Vad är viktiga aspekter vid anställning? Vilka egenskaper 
värdesätter ni i personal?  
 
Vet du vilken intern kontrollsystem/ramverk/modell ni använder er av inom er 
organisation? Varför just denna? Hur kommuniceras det inom företaget? 
 
När infördes det interna kontroll systemet? Varför? Hur? Tidsram? (Upplever ni 
någon skillnad sen innan?) 
 
Vad hade ni för system innan? Blev det något personalbyte? 
 
Upplever ni att coso har förändrat den interna kontrollen? Hur?  
 
Vad anser ni är nackdelen med coso? Fördelen? 
 
Vilka delar av coso ramverket använder ni er av? finns det några delar ni inte 
använder? Varför?  
 
Hur fungerade skiftningen av det interna kontrollsystemet rent praktiskt? 
Kostnadsmässigt? 
 
Fanns de någon bakomliggande orsak till varför ni bytte det interna kontrollssystem? 
 
På vilket sätt är coso implementerad i ert kontrollsystem? 
 
Hur har implemeteringen av coso påverkat effektiviteten av verksamheten? 
 
Hur har implementeringen av coso ramverket hjälpt er ekonomiskt? 
 
Har ni valt att övergå till den nya ramverket som infördes 2013 eller ha ni valt att 
fortsätta använda er av den från 1992?  
 
Hur stor är kunskapen om coso inom verksamheten? Har ni utbildning inom 
ramverket? Använder ni er av en coso- specialist? 
 
Hur är ekonomiarbetet i stora enso upplagt? 
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Hur delar ni upp befogenheter och ansvar inom verksamheten (så att rätt person gör 
rätt sak)? 
 
Hur ofta utförs kontroller av kontrollsystemet? Hur? Anser ni att det finns några 
begränsningar med ert kontrollsystem? Hur tycker ni att det kan förbättras?  
 
Hur kommunicerar ledningen sin önskade riktning? 
 
Hur ser kommunikations nätverket ut inom organisationen? och hur särkerställer ni att 
all information är relevant och uppdaterad? 
 
Hur ser säkerheten ut? Operativsystem, lösenord och liknande? Har alla anställda 
tillgång till all data? 
 
Hur mäter ni risker och vad gör ni för att hantera de risker som uppstår? 
 
Slutligen 
 
Har ni några synpunkter att tillägga? 
 
Är det något du anser inte borde tas med i denna intervjun? 
 

 


