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_______________________________________ 

Förord 

__________________________________________________________________ 

 

Det har varit tio intensiva veckor som slutligen har blivit det du alldeles strax 

skall läsa. Under resans gång har vi stött på en del problem, vissa större än andra 

men vi har bekämpat dem och gått vidare.  

 

Vi skulle vilja rikta ett tack till vår handledare Stig Westerdahl som hjälpt oss 

under arbetes gång och kommit med konstruktiv kritik och hjälpsamma tips. 

Vidare vill vi även tacka de respondenter som bidragit med värdefull information 

och för deras goda bemötande under intervjuerna. 

 

 

Kristianstad, januari 2010 

 

 

_________________________                _________________________ 

Josephine Nordström  Mattias Boman 
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________________________________________________________________________ 

Sammanfattning 
__________________________________________________________________ 

 

De redovisningsskandaler som uppmärksammats senare år har lett till att intern 

kontroll blivit en alltmer central del av företagens verksamhet. Osäkerheten kring 

vad företag egentligen gör har ökat i takt med att skandalerna uppmärksammats. 

För att motverka detta har ramverk och lagar utvecklats och fått en alltmer 

betydande roll i organisationerna och för dess omgivningar. 

 

Vi har valt att studera hur fyra företag i Kristianstad kommun arbetar med att 

säkerställa sin interna kontroll samt hur de arbetar med att minimera risker och 

därmed minska osäkerheten. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och 

intervjuat en person i ledande ställning på vart och ett av företagen.  

 

I den teoretiska referensramen har vi använt oss av två modeller, dessa är COSO-

modellen och de komponenter som ingår i den samt svensk kod för 

bolagsstyrning. Tillsammans ger dessa två en bra helhetsbild över intern kontroll 

och bolagsstyrning. De kritiska rösterna som höjts mot intern kontroll och 

bolagsstyrning finns också representerade och då främst av Michael Power.  

 

Resultatet av vår undersökning är att företag säkerställer sin interna kontroll 

genom att upprätthålla en god kommunikation. Att rätt kompetens finns på rätt 

plats, samt att det finns ett samarbete med företagets revisorer. Risker minimeras 

främst genom att ständigt kontrollera och uppdatera system och processer.  

 

Nyckelord: Intern kontroll, COSO-modellen, svensk kod för bolagsstyrning, risk, 

osäkerhet 
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________________________________________________________________________ 

Abstract 

_______________________________________ 
 

The accounting scandals that have attracted attention in recent years have led to 

internal control becoming a more central part of business activity. Doubts about 

what firms actually do have increased, all caused by the attention of  accounting 

scandals. To counter this, frameworks and laws evolved and gained a significant 

role in the organization and its surroundings.  

 

The aim of the present study is to find out how four companies in the Kristianstad 

region are working to ensure its internal control and how they work to minimize 

risk and reduce uncertainty. We have used a qualitative method and interviewed a 

person in a senior position in each company.  

 

In the theoretical frame of reference, we have used two models; the COSO-

method and the components of it and the Swedish Code of Corporate 

Governance. Together, these two give us a good overall picture of internal control 

and corporate governance. The critical voices raised against the internal control 

and corporate governance are also represented, mainly by Michael Power.  

 

The results of this study are that companies ensure their internal control by 

maintaining good communication. Competence is a key word, and cooperation 

between a company's auditors is essential. Risks are minimized primarily by 

constantly monitoring and updating systems and processes. 

 

Keywords: Internal Control, The COSO-method, Swedish Code of Corporate 

Governance, risk, uncertainty
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1. Inledning 
__________________________________________________________________ 

Tillit och förtroende är ord som snabbt kan förbytas mot osäkerhet och risk. 

Frågan är hur företag gör för att förhindra detta. Inledningsvis beskriver vi 

bakgrunden till vår undersökning. Därefter kommer vi att berätta om vårt syfte 

och vilka frågor vi anser vara viktigast att få svar på. 

_________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

 

Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get  

(Tom Hanks som Forrest Gump i filmen Forrest Gump, 1994). 

 

Osäkerheten om vad som verkligen finns inom ett företags väggar kan liknas vid 

osäkerheten när vi tar en lockande bit choklad. Ett företag kan ge sken av att vara 

en välsmakande pralin, medan en inbjudande, väldoftande chokladbit kan visa sig 

innehålla allt annat än guld och gröna skogar.  

 

Om vi säger Enron, Worldcom och Xerox, ringer det en klocka någonstans? Vi 

talar självklart om några av vår tids största redovisningsskandaler. Genom 

”uppblåsta” omsättningssiffror, förfalskade vinster, insiderhandel och försvunna 

handlingar lyckades bolagen lura marknaden att tro att deras verksamhet var 

bättre än de i verkligheten var. Reaktionen i världen blev enorm när sanningen 

uppdagades. Effekterna spreds ”som ringar på vattnet” och sänkte till slut en av 

världens största och mest ansedda revisionsbyråer, Arthur Andersen. Nästan i 

samma veva sprack IT-bubblan och krisen var ett faktum (Svernlöv et al, 2003).  

 

Michael Power skriver i sin bok The audit society. Rituals of verification (1997) 

att intern kontroll uppstår som ett led i att människor inte litar på varandra. Där 

tilliten slutar tar kontrollen vid. Så fort vi släpper tron på att individer gör det som 

är avsett börjar vi att kontrollera dem istället. Efter de skandaler som varit är det 

inte konstigt att tilliten försämrats. Vidare hävdar Power (1997) att anseende har 

blivit en mycket viktig fråga för företagen. Ett gott anseende är ett kvitto på att 

företaget sköter sig och följer de principer och lagar som samhället kräver. Detta 

leder troligtvis till ett ökat förtroende och större möjlighet att finna sympatisörer 

och nya samarbetspartners.  
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I dagens samhälle krävs inte längre bara att företag och andra organisationer har 

ordning och reda och är bra på att hantera risker i sina verksamheter. Behovet har 

spridit sig till att de måste kunna visa att de hanterar dessa krav på ett effektivt, 

välstrukturerat och trovärdigt sätt. Lagar, förordningar och professionella 

rekommendationer sätter kraven. Det finns dock ingen formellt fastställd standard 

för hur sådana frågor ska hanteras (Internrevisorerna 2007). Osäkerheten har gjort 

att ledande befattningshavare sökt efter sätt att förbättra kontroll och styrning av 

deras företag. Dessa åtgärder etableras för att hjälpa företaget att nå sina mål och 

för att minimera överraskningar längs vägen. Åtgärder rörande intern styrning och 

kontroll leder till effektivitet och minskar risken för förlorade tillgångar 

(Internrevisorerna, 2007). 

 

På grund av osäkerheten kring företags finansiella rapporter formades COSO - 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2009). 

COSO-rapporten definierar begreppet intern kontroll och ger förslag på en 

struktur och beskrivning av de komponenter som ingår (se teoriavsnittet 3.2). 

Rapporten togs fram av Coopers & Lybrand, nuvarande PricewaterhouseCoopers. 

Den presenterade modellen kan anpassas till både privata och offentliga 

verksamheter, stora som små (Haglund et al, 2005).  

 

Svensk kod för bolagsstyrning (koden) är ett annat användbart instrument för att 

förbättra förtroendet för företagen hos den svenska allmänheten och 

kapitalmarknaden. Alla börsnoterade bolag är förpliktigade att tillämpa den 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009a). Koden är ett komplement till 

aktiebolagslagen och andra offentliga regleringar. Den anger en högre norm än 

lagens minimikrav, vilket ger bra förutsättningar för en god bolagsstyrning och 

minskar riskerna till att oegentligheter uppstår (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2009b). 

 
Det är inte bara Power (1997) som talar om att anseende har blivit en viktig del 

för företagens arbete. Även Eccles et al (2007) påpekar vikten av ett gott rykte. 

Företagen är dåliga på att arbeta med sitt rykte ute i allmänheten. 

Kraftansamlingen sker först när ett hot mot ryktet dykt upp och inte i 

http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.bolagsstyrning.se/
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förebyggande syfte. Skribenterna menar att detta inte är att arbeta med 

riskhantering utan snarare krishantering. De anser att det gäller att försöka 

förhindra hotet, innan det inträffat, istället för att arbeta med att förminska skadan, 

då den redan har skett.  

 

För att minska osäkerhet och risker menar Haglund et al (2005) att det krävs en 

välutvecklad och effektiv intern kontroll. Hur arbetar då företag med sin interna 

kontroll och hur hanterar de risker? Följer de någon allmänt känd modell eller 

arbetar de efter internt bestämda regler? Vi finner detta resonemang intressant och 

vill därför undersöka djupare hur intern kontroll egentligen säkerställs i företag. 

1.2 Problemformulering  

Frågorna vi önskar få svar på är: 

*Hur arbetar företag med att säkerställa sin interna kontroll?  

*Hur arbetar företag med att minska risker och därmed minska osäkerheten?  

1.3 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att genom intervjuer, samt utifrån COSO-modellen 

och Svensk kod för bolagsstyrning, ta reda på hur företag arbetar för att 

säkerställa sin interna kontroll. Den interna kontrollen har blivit allt mer viktig, 

därför vore det intressant att se hur företag arbetar med detta. Vi vill även 

undersöka hur en bra intern kontroll kan hjälpa företag med att minska osäkerhet 

samt risker och därmed skapa ett större förtroende utåt. 
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2. Metod 
__________________________________________________________________ 

I detta avsnitt beskriver vi hur vi gått tillväga under arbetets gång. Vi redogör för 

vår intervjuteknik samt motiverar vårt urval av frågor. Metodavsnittet avslutas 

med källkritik där vi tar upp den kritik vi anser vara befogad i vårt 

tillvägagångssätt med vår studie. 

_________________________________________________________________ 

2.1 Val av metod 

Vid en undersökning av vetenskaplig karaktär står valet mellan kvalitativ och 

kvantitativ metod. Vi har valt att skriva om hur företag arbetar med intern kontroll 

och för att skapa en djupare förståelse för detta ämne lämpar sig intervjuer bäst. 

Det innebär att en kvalitativ metod passar bättre i denna undersökning. Vårt mål 

är att komma fram till hur företagen arbetar med sin interna kontroll samt vad 

respondenterna har för tankar och funderingar kring ämnet (Saunders et al, 2009). 

Kvalitativ undersökning innebär att frågorna studeras i sin naturliga miljö, i vårt 

fall på respondenternas företag. En sådan undersökning försöker förklara olika 

situationer och vad de innebär för de involverade. En fördel med kvalitativa 

undersökningar, jämfört med kvantitativa, är att de förklarar den totala situationen 

och på så vis gör det möjligt att skapa en förståelse kring strukturer och 

sammanhang (Holme et al, 1997).  

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att samma frågor 

ställs till alla respondenter men att frågorna har öppna svarsalternativ. Det 

möjliggör för respondenterna att utveckla sina svar och gå utanför själva frågan 

om det skulle bli nödvändigt. En semistrukturerad intervju ger ett bättre flyt i 

diskussionen än en strukturerad intervju gör (Saunders et al, 2009). 

2.2 Tillvägagångssätt 

För att få ett välsorterat urval av företag vi kunde tänka oss att intervjua för vår 

undersökning gick vi in på Kristianstad kommuns hemsida (Kristianstad, 2009). 

Anledningen till att vi valde den sidan är för att vi ansåg att det där borde finnas 

relevant och trovärdig information om näringslivet i vår hemkommun. Valet av 

kommun grundar sig på tillgänglighet, då vi båda är bosatta här. På Kristianstad 

kommuns hemsida fann vi en lista med de företag i kommunen som har flest 

anställda. Av dessa valde vi ut tolv företag med bra kontaktuppgifter och som vi 
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kände till vid namn och verksamhet. Vi valde bort de kommunala företagen, då 

dessa inte kändes relevanta för vår undersökning, eftersom vi redan från början 

velat rikta in oss på privatägda företag. Anledningen till detta är helt enkelt en 

intressefråga, vi ser privatägda företag som mer intressanta än kommunala. Till de 

utvalda företagen skickade vi ut ett email med en förfrågan om att få intervjua 

någon i verksamheten rörande deras interna kontroll. Vi fick två svar direkt och 

bokade in intervjuer kort därpå. De två andra respondenterna fick vi tag på genom 

att ringa till de företag vi skickat ut förfrågan till, då de inte svarat på vår 

intresseanmälan. På så vis kunde vi boka in två intervjuer till. Av våra fyra 

intervjuer genomfördes tre av dessa via telefon då det passade respondenten 

bättre. 

 

Innan vi åkte/ringde till vår respondent studerade vi det företag som personen var 

verksam i. Detta gjorde vi dels av artighet mot vår respondent och för att vi själva 

skulle få en bättre förståelse för resultatet av intervjun. För att bryta isen valde vi 

att börja intervjuerna med frågor av en mer lättsam karaktär, bland annat rörande 

personens befattning. Resterande frågor formulerades efter att passa in på COSO-

modellen och Svensk kod för bolagsstyrning. Bakom varje fråga fanns en tanke 

kopplat till exempelvis en av komponenterna i COSO-modellen. Vi valde att göra 

så för att vi lättare skulle kunna återkoppla när vi skrev vad vi kommit fram till i 

vår analyserande del.  

 

Under intervjuerna var vi båda delaktiga för att bättre kunna täcka in eventuella 

följdfrågor som uppkom. Detta var också ett sätt att slippa hamna i underläge då 

respondenterna hade djupare insyn i ämnet. För att vi lättare skulle kunna 

koncentrera oss på respondenternas svar under intervjun spelades de in efter 

godkännande av respondenterna. Vi tog även anteckningar som komplement till 

inspelningarna för att underlätta efterarbetet och som säkerhet ifall 

ljudinspelningen inte skulle fungera. Vi var välkomna att kontakta respondenterna 

i efterhand för ett tydligare eller utfylligare svar om detta skulle behövas. 

 

Vi blev väl bemötta under våra intervjuer. Alla respondenter var tillmötesgående 

och tyckte att det var roligt att det kom studenter som var intresserade av deras 

arbete. De var väl pålästa på ämnet och kunde ge bra svar på våra frågor. 
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2.3 Källkritik 

Personliga intervjuer är att föredra då kontakten med respondenten blir mer 

genuin. Känslan vi får genom telefon blir inte riktigt densamma. Nervositet och 

kroppsspråk försvinner. Det medför att det blir svårare att ställa väsentliga 

följdfrågor. Vi hade önskat att bara ha personliga intervjuer men i tre av fyra fall 

hade respondenten inte tid eller möjlighet till detta.  

 

Då vi skickade ut intervjufrågorna till våra respondenter fick de möjlighet att 

förbereda sig inför vårt kommande möte. Om detta hade betydelse eller ej går 

omöjligt att svara på, men vi är medvetna om möjligheten för respondenten att i 

lugn och ro förbereda svar som passar företagets profil. Risken att försäga sig 

minskar i och med föreberedelsen. Vi tror dock att de svar vi fått är högst 

relevanta och trovärdiga för vår undersökning. Vi är medvetna om att fyra 

intervjuer inte är tillräckligt för att generalisera, och försöker därför beskriva att 

det skulle kunna vara så här och inte att det är så här. 

 

De skriftliga källorna vi har valt att använda oss av är främst hämtade på 

Högskolan Kristianstads bibliotek. Vi har främst valt att utgå från Haglund et al 

(2005), FAR-förlag (2006) samt Svernlöv (2008) eftersom de är väl etablerade 

inom ämnet vi undersöker. Dessutom utgör COSO-modellens grundtankar en del 

av vårt arbete. Dessa källor är författade av personer som förespråkar ramverken 

och dess standards, vilket gör att vi läst dem med kritiska ögon. Övriga källor har 

vi hittat genom trovärdiga länkar genom Högskolans sökverktyg.  

 

För att få in kritiska röster i vår undersökning har vi valt att fokusera på Power 

(1997 samt 2007). Han tar i sina verk bland annat upp kritik mot de referensramar 

och standardmodeller som växt fram under senare år. 
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3. Teoretisk referensram 
__________________________________________________________________ 

COSO-modellen och Svensk kod för bolagsstyrning, vad innebär det och vad har 

de för relevans för säkerställandet av ett företags interna kontroll? Det är detta vi 

ska beskriva i detta avsnitt. Vår förhoppning är att läsaren ska få en djupare 

förståelse för hur en intern kontroll går till och ta med sig denna kunskap när vi i 

senare avsnitt gör vår analys. 

 

3.1 Intern kontroll 

Vi börjar med en introduktion till vad intern kontroll innebär. För att förtydliga 

detta beskriver vi därefter vad en intern kontroll bör innehålla enligt COSO-

modellen. Teoriavsnittet avslutas sedan med en beskrivning av Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

Intern kontroll behövs i alla företag och organisationer då den förebygger 

eventuella misstag och kostsamma felaktigheter i företagen. Begreppet intern 

kontroll har växt sig starkare med åren. Den kan vara till enorm nytta för 

företagen om den används på rätt sätt. Med hjälp av den interna kontrollen kan 

företagen skapa effektivare processer och därmed undvika kostsamma fel (FAR-

förlag, 2006). 

 

Rajan (2006) skriver att det är företagsledningen som är ansvarig för systemen 

som styr den interna kontrollen. Det är viktigt att klargöra detta då vissa i ledande 

befattning fortfarande är av uppfattningen att intern kontroll skapas genom intern 

och extern revision. Det visar sig i många fall att företagsledningar har alldeles för 

stora förväntningar på styrsystemen. De tror att intern kontroll kan säkerställa 

framgång för företaget. Intern kontroll påverkar inte en chefs agerande eller 

politiska beslut som rör organisationen. Den kan säkerställa tillförlitligheten i 

finansiella rapporter och se till att företaget följer de lagar och förordningar som 

finns men det är ingen garanterad lösning för framgång. 

 

Huvudsyftet med intern kontroll är att undvika uppkomsten av fel. Det gäller 

såväl avsiktliga som oavsiktliga fel. För att den interna kontrollen skall fylla sitt 

syfte behöver de anställda i företaget ha kunskap om processen. Det är viktigt att 

integrera alla anställda och ta tillvara på deras kompetens eftersom den interna 
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kontrollen rör alla i företaget och inte bara ledningen (Haglund et al, 2005). Intern 

kontroll handlar även om säkerhet och rättssäkerhet samt att hitta en balans 

mellan kostnad och nytta.  Rapporteringen är en central del i förebyggandet. En 

bra rapportering inom företaget ökar möjligheterna att upptäcka allvarliga fel i 

verksamheten. Den interna kontrollen behöver hela tiden utvecklas. Precis som 

företagen utvecklas, förändras och följer nya lagar, behöver även kontrollen 

förnyas (Haglund et al, 2005).  

 

Intern kontroll kan vara en kostsam process. Det är hela tiden en avvägning. 

Kostnaderna får aldrig överstiga nyttan av kontrollen. Den skall ge en rimlig grad 

av säkerhet, det är en omöjlighet att uppnå en säkerhet av hundra procent 

(Sveriges kommuner och Landsting, 2008)  

 

Enligt Spira et al (2003) har förändringarna inom arbetet med intern kontroll varit 

få. Införandet av effektivitet var den första radikala förändringen på över fyra 

årtionden. Trots att förändringarna varit små har organisationer investerat för att 

förbättra kvalitén på deras interna kontrollsystem.  Anledningen till detta är bland 

annat:  

 Bra kontroll innebär bra affärer – det hjälper organisationer att säkerställa att 

operationella och finansiella mål nås. 

 Många företag har krav på sig att rapportera om kvalitén på den interna 

kontrollen i finansiella rapporter, vilket uppmuntrar dem till att utveckla 

specifika rapporter om deras certifieringar (COSO, 2009) 

 

Doyle et al (2007) har kommit fram till vilka faktorer som är avgörande för en 

svag intern kontroll. Det finns vissa gemensamma nämnare vid företagen som har 

en svag intern kontroll och dessa är bland annat; små, nya, finansiellt svaga, 

komplexa och snabbt växande företag.  

 

Som ett led i arbetet med intern kontroll skapades bland annat ramverket COSO. 

Här nedan följer en redogörelse för hur modellen är uppbyggd.  

3.2 COSO 

COSO - the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission grundades 1985 för att stödja National Commission on Fraudulent 
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Financial Reporting, ett individuellt initiativ inom den privata sektorn, för att 

förhindra bedrägeri i den finansiella rapporteringen (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2009).  

 

COSO är en kommitté med representanter för företag, redovisningsekonomer och 

revisorer. De har tagit fram en definition av intern kontroll – COSO-definitionen, 

för att undvika begreppsförvirringar och felaktiga förväntningar då begreppet 

intern kontroll lanserats i andra sammanhang. COSO-definitionen är tänkt att 

användas av alla intressenter, för alla slags företag och organisationer.  

 

Definitionen lyder: 

Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen 

och annan personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att 

bolagets mål uppnås inom följande kategorier: 

 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar (FAR-förlag, s 46, 

2006). 

 

COSO-modellen har fått stor spridning med sina definitioner och sin struktur. Den 

har pedagogiska fördelar genom att den ger en teoretisk och praktisk ram för 

intern kontroll. Modellen kan enkelt anpassas till specifika förhållanden. Den kan 

exempelvis integreras i ett befintligt styrmedel (Haglund et al, 2005). 

 

Modellen består av fem kontrollkomponenter som säkrar den interna kontrollen: 

kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation och 

tillsyn (FAR-förlag, 2006). 
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Figur 1: Helhetsbild av COSO-modellen (Haglund, et al, s 64, 2005). 

3.2.1 Kontrollmiljö 

Kontrollmiljö är ett samlingsbegrepp för de delar som ”anger tonen” i företaget. 

Här ingår till exempel integritet, etik, ledarskap, fördelning av ansvar samt 

engagemang och styrning från ledning och styrelse. Kontrollmiljön utgör grunden 

för de andra komponenterna i den interna kontrollen (FAR-förlag, 2006). 

Kontrollmiljön skapas av människorna och hur de interagerar med varandra i 

verksamheten. Vad finns det för kunskaper i verksamheten? Hur ser relationerna 

ut? En bra kontrollmiljö skapas inte automatiskt utan utvecklas med tiden 

(Haglund et al, 2005). 

3.2.2 Riskanalys 

Identifiering och analys av risker är viktigt för att organisationer ska nå sina mål. 

Det handlar om att hantera riskerna innan de uppstår (Haglund et al, 2005). En 

riskbedömning består av en kartläggningsprocess, en uppskattning av 

konsekvenserna, risken för relevanta rutiner och system samt ett beaktande av hur 

riskerna ska hanteras. En strukturerad riskbedömning möjliggör identifiering av 

de risker som väsentligt påverkar den interna kontrollen (FAR-förlag, 2006).  

 

När det gäller intern kontroll kan risker delas upp i externa och interna risker. De 

externa riskerna omfattar bland annat omvärldsrisker i form av att exempelvis 

myndighetsbeslut påverkar verksamheten negativt. Finansiella risker i form av till 

exempel sena betalningar från kunder utgör också en extern risk. Även legala 
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risker i form av ny lagstiftning och IT-baserade risker, där säkerhetssystemen inte 

alltid är lika bra som verktygen, ses som externa risker (Haglund et al, 2005). 

 

De interna riskerna påverkas bland annat av informationssystemens tillförlitlighet, 

nya rutiner, ny teknik, ny personal och befintlig personals erfarenhet och 

kompetens. Vissa interna risker uppkommer på grund av verksamhetens karaktär. 

Verksamhetsrisker uppkommer då verksamheten inte bedrivs på ett 

kostnadseffektivt sätt. Redovisningsrisken anses vara en av de viktigare riskerna. 

Det innebär att räkenskaperna inte är tillförlitliga eller att de kalkyler som 

används i budgetarbetet inte är rättvisande. Risken finns att beslut fattas på 

felaktiga grunder. IT-baserade risker ses även som interna risker då företag allt 

mer använder sig av datoriserade hjälpmedel och dessa kräver därför kontinuerlig 

utvärdering (Haglund et al, 2005). Datorprogram är till stor del kundanpassade 

versioner av standardprogram skapade av konsulter utan insyn i verksamheten. 

Inom verksamheten blir sådana system ofullständiga och ingen vet i detalj hur de 

egentligen fungerar (Spira et al, 2003). 

 

Power (2007) skriver att risk är ett ord och ämne som har ökat i intresse under 

1990-talet. Riskhanteringen i företagen har blivit viktigare. Från att ha varit en del 

av ledningens kontroll har det blivit ett riktmärke för god förvaltning av företaget.  

3.2.3 Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter innebär att olika mått och steg som ska leda till att uppsatta 

mål och ledningens krav inte äventyras med hänsyn till de identifierade riskerna. 

Tillsammans ska kontrollaktiviteterna förebygga, upptäcka och korrigera fel 

(FAR-förlag, 2006). Kontrollaktiviteterna utformas i förhållande till den 

riskbedömning som gjorts och till kontrollmiljön (Haglund et al, 2005). Power 

(2007) anser att kontrollaktiviteter inte får leva ett eget liv inom organisationen. 

Företag måste bli mer tydliga i sitt arbetssätt och beskriva hur de arbetar med sin 

interna kontroll.  

 

Kontrollaktiviteter kan vara direkta, det vill säga rikta sig mot en bestämd process 

eller ett bestämt system för att reducera eller eliminera risker. Andra aktiviteter 

kan vara mer indirekta och syfta till att motverka att risker uppstår. 
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Kontrollaktiviteterna syftar till att ge ytterligare information om företagets 

verksamhet och dess effekter samt processerna som formar den (Haglund et al, 

2005).  

3.2.4 Information och kommunikation 

För att få en effektiv intern kontroll krävs att det finns en fungerande 

kommunikation mellan de olika organisatoriska nivåerna i företaget. Ledningen 

måste säkerställa att de får den information som krävs för att följa upp 

verksamheten (Haglund et al, 2005). Detta stöds genom till exempel ett bra 

informationssystem, intranät och utbildning (FAR-förlag, 2006). 

 

Viktig information måste hittas, fångas in och förmedlas till de anställda. Denna 

information ska komma fort och vid rätt tidpunkt för att de anställda ska kunna 

utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Informationen måste flöda i hela 

organisationen, det vill säga både uppåt och nedåt. Ledningen ska visa att de tar 

den interna kontrollen på största allvar, samtidigt som de anställda förstår vad de 

har för roller i kontrollsystemet och hur det påverkar andras arbeten 

(Internrevisorerna, 2007). 

 

Information och kommunikation är en viktig del av den interna kontrollen. Hur 

företag informerar om hur de hanterar sina risker är en stor utmaning för de flesta 

organisationer. Hur kvaliteten på information och kommunikation uppfattas 

återspeglas i hur god företagets kontrollmiljö är (Power, 2007). 

3.2.5 Tillsyn 

Även om de kontroller, som företagen bedömt bör finnas på plats, är rätt  

utformade behöver de ändå följas upp och övervakas. Uppföljningen ska ske 

kontinuerligt och vid behov ska särskilda utvärderingar göras. Uppföljningen ska 

göras på olika nivåer i företaget (FAR-förlag, 2006). Syftet med denna tillsyn är 

att säkerställa att det fungerar på avsett sätt. Tillsyn gör att överraskningar kan 

undvikas och att processer kan säkerställas (Haglund et al, 2005). För en effektiv 

intern kontroll bör kontrollerna vara en del av företagets infrastruktur 

(Internrevisorerna, 2007).  
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Oövervakade kontroller tenderar att bli sämre med tiden. Enligt COSO (COSO, 

2009) ska övervakningen se till att den interna kontrollen fortsätter att vara 

effektiv. Görs detta på rätt sätt vinner företaget på det eftersom de kan identifiera 

och rätta till interna kontrollproblem på ett snabbt och effektivt sätt. De kan även 

producera mer trovärdig och rättvisande information för beslutsfattande samt 

skapa tillförlitliga finansiella rapporter (COSO, 2009).  

 

Zhang et al (2007) skriver att ett företag med en revisor som är väldigt 

självständig eller ett företag som nyligen har bytt revisor tenderar i större 

utsträckning att ha en svag intern kontroll jämfört med de företag som har ett gott 

samarbete och en revisor som arbetat ett par år med företaget. 

 

Trots modellens omfattning finns det kritik mot denna. Eccles et al (2007) menar 

att trots den nämner alla tänkbara risker innehåller den inte enda referens till hur 

företag hanterar risker som förknippas med dess trovärdighet. Även 

framgångsrika företag har bara en vag idé om hur denna risk ska hanteras.  

 

Även Power (2007) riktar kritik mot COSO-modellen. Han menar att den är 

hierarkisk och att den inte är anpassningsbar i alla sorters verksamheter. Modellen 

är orealistisk på grund av sitt krav på en ständigt hög grad av observation och 

informationsflöde. Företag som följer COSO tenderar att lägga för mycket energi 

på att åtgärda de fel som redan upptäckts och inte tillräckligt med tid på de risker 

som faktiskt är aktuella. Med detta menar Power (2007) vidare att modellen är 

mer anpassad för specifika risker och att den inte är särskilt relevant för det 

dagliga arbetet. Vidare anser Power att företag och organisationer som arbetar 

utifrån färdigställda ramverk tenderar att bli självreglerande. De litar på att 

ramverken säkerställer att den interna kontrollen fungerar. Det kritiska tänkandet 

hos individen i organisationen försvinner. Följs riktlinjerna och dokumenten fylls 

i utgår företaget och individerna i företaget från att den interna kontrollen 

fungerar. Det kritiska tänkandet försvinner mer och mer vilket medför att 

småsaker lätt går förbi utan att det kontrolleras eftersom alla utgår från att det 

finns en intern kontroll som tar hand om det. 
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Att det finns delade meningar om COSO-modellen är tydligt. Det finns dock 

andra modeller som kan användas vid arbetet med intern kontroll. Som vi tidigare 

nämnt är det två modeller vi valt att centrera vårt arbete kring. COSO var den 

första och den andra är svensk kod för bolagsstyrning vilken endast gäller för 

noterade bolag i Sverige. Vidare följer en presentation kring de regler och 

riktlinjer som gäller för koden.  

3.3 Svensk kod för bolagsstyrning 

Svensk kod för bolagsstyrning har växt fram under 2000-talet. Genom ett 

samarbete mellan den dåvarande förtroendekommissionen och några 

näringslivsorganisationer tog den ursprungliga koden form. Tillsammans bildade 

representanter från dessa en kodgrupp. I april 2004 hade denna grupp arbetat fram 

ett förslag till Svensk kod för bolagsstyrning. De som ville fick lämna synpunkter 

på förslaget och baserat på dessa synpunkter arbetades den slutgiltiga koden fram.  

 

Koden trädde i kraft 1 juli, 2005 och gällde till en början endast bolag som var 

noterade på börsens A-lista och bolag på O-listan med ett marknadsvärde som 

översteg tre miljarder kronor. Från 1 juli 2008 gäller koden för alla svenska bolag 

som har aktier tillgängliga för handel på den svenska marknaden (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2009c). 

 

Ett företags aktieägare är beroende och intresserade av att företaget presterar ett 

bra resultat och att det är effektivt. Det gäller för företagen att skapa ett förtroende 

hos nuvarande och potentiella framtida investerare. Ett led i detta arbete är Svensk 

kod för bolagsstyrning. Kodens främsta syfte är att underlätta för en positiv 

utveckling av bolagsstyrningen i de svenska börsbolagen. Koden är inte reglerad i 

lagen men är en norm med en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagen. Den 

innehåller en rad riktlinjer, men företagen kan välja andra lösningar än de som 

anges. Detta om det finns lösningar som bedöms vara bättre sett till rådande 

omständigheter. Företaget måste vid ett sådant fall öppet redovisa denna avvikelse 

och beskriva vilken lösning som valts samt skälen till detta (Svernlöv, 2008). 
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Innebörden av god bolagsstyrning är att bolagen drivs med ägarnas intresse som 

främsta motiv. En god bolagsstyrning skapar ett effektivare näringsliv vilket leder 

till en snabbare tillväxt i den svenska ekonomin (Svernlöv, 2008). 

 

Det är lätt att intressekonflikter uppstår i bolag med ett spritt ägande. Ett spritt 

ägande ökar risken för att det inte är ägarnas intresse som står i fokus vid 

drivandet av bolaget. Detta är vanligast förekommande i bolag som inte har starka 

huvudägare. Det kan råda meningsskiljaktigheter mellan ägarna och styrelse och 

anställd företagsledning i vilket risktagande bolaget skall ta, vilka 

avkastningskrav som skall gälla på kort respektive lång sikt med mera. God 

bolagsstyrning minskar risken för sådana intressekonflikter (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2009d).  

 

Det har riktats kritik mot ramverk liknande koden. Många regelsystem är 

kopplade till licensiering, där organisationen är beroende av att uppfylla vissa 

normer. Dessa system speglar skaparnas preferenser för kontroll istället för 

organisationens. De som står bakom regelsystemen och licensieringen får 

därigenom ett starkt inflytande över hur den interna kontrollen ser ut i företagen 

som väljer att ansluta sig till dessa system (Power, 2007). 

 

En god intern kontroll hjälper företag att motverka och upptäcka risker och 

felaktigheter. Tillsammans med personalens kompetens och företagets 

informationssystem skapas förutsättningar för att säkerställa detta. Ett 

välfungerande informationsflöde genom hela organisationen är viktigt. Ledningen 

måste visa att de tar den interna kontrollen på största allvar och förmedlar ut detta 

i sin organisation på ett effektivt sätt. Ett hjälpmedel för att förbättra styrningen i 

ett bolag och därmed förbättra den interna kontrollen är Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

Vi har nu beskrivit COSO-modellen och Svensk kod för bolagsstyrning och deras 

innebörd. I nästkommande avsnitt redovisar vi hur våra respondenter förhåller sig 

till dessa. 

 
 

http://www.bolagsstyrning.se/
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4. Empiri 
__________________________________________________________________ 

Hur fungerar intern kontroll i olika företag? Våra respondenters svar 

sammanfattas i detta avsnitt. Vårt mål är att få läsaren införstådd med de olika 

företagens arbete. Detta för att dra slutsatser i vårt avslutande avsnitt.  

 
Vi har intervjuat fyra personer på företag med säte i Kristianstad. Alla personer 

befinner sig i ledande befattning på respektive företag. Nedan följer en 

sammanställning av dessa intervjuer. Vi redovisar inte hela intervjun utan bara det 

vi anser relevant samt det som är särskiljande för respektive företag.  

4.1 Intervju med person i ledande befattning på företag 1 

Den första intervjun ägde rum på respondentens företag. Personen vi talade med 

har som främsta uppgift att arbeta med budgetering, analysarbete, 

kostnadsuppföljningar samt att se till att deras uppsatta mål nås. Företaget vi 

besökte tillhör ett utländskt bolag, där kontoret i Kristianstad har en Sverigechef 

som även fungerar som platschef. Under platschefen finns olika underchefer. 

 

Fokus på revisorer 

När vi frågade hur personen ville beskriva termen intern kontroll fick vi svaret att 

det är att styra på sina processer. Personen utvecklade genom att koppla det till 

finansiella kontroller, kontroller på produktionsprocessen samt 

försäljningsuppföljning. En god kontakt med revisorerna krävs för att säkerställa 

företagets interna kontroll. Det är dem som kontrollerar att allt står rätt till. De har 

även en miljöcertifiering på sin verksamhet, vilket innebär att det kommer 

miljörevisorer två gånger om året för att bland annat följa upp denna certifiering. I 

november, december varje år utförs även en förrevision av företagets finansiella 

revisorer. Detta för att förbereda sig inför den ordinarie revisionen på våren. Vart 

femte år kommer även en internrevisor och gör en mer djupgående granskning av 

verksamheten.  

 

På frågan hur de ser till att personalen har den kompetens som krävs blev svaret 

att de har ett årligt utvecklingssamtal där de frågar den anställda hur det är idag. 

Utbildning ges endast vid behov. Undantaget är de som arbetar i produktionen där 
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det fokuseras en del på internutbildning. Vad det gäller arbetsrutinerna ses dessa 

över endast vid behov. 

 

Styrmål 

Vidare kom det fram att de inte använder sig av någon allmänt vedertagen modell 

för att säkerställa sin interna kontroll. COSO-modellen var inte något personen 

kände till, men hade läst på om den på Internet och kunde känna igen arbetssättet 

och koppla det till deras eget arbete. Företaget har tio styrmål som de fokuserar på 

för att säkerställa sin interna kontroll. Det är de kvalitets- och miljöansvariga som 

tillsammans med alla chefer och ledningen tar hand om detta. De enskilda 

avdelningarna identifierar sina egna risker utifrån styrmålen och arbetar efter 

dessa. Om en risk upptäckts upprättas omedelbart en åtgärdsplan. De tio 

styrmålen följs upp varje månad i samband med bokslutet. Månadsbokslutet 

ligger på en detaljerad nivå. Om avvikelser uppstår skall dessa kommenteras. De 

lagar som följs är ABL samt övriga lagar de är ålagda att följa.  

 

Rutiner och risker 

De största interna riskerna som vår respondent identifierade är om produktionen 

skulle haverera eller att ett datorstopp skulle inträffa. De externa riskerna 

identifierades som marknadsrelaterade. Ett exempel på detta kan vara att en 

konkurrent startar en ny fabrik i Sverige. Även politiska beslut i form av 

energiskatter ses som en stor extern risk.  

 

För att säkerställa att olika system och rutiner fungerar på ett tillförlitligt sätt görs 

kontroller vid månadsavstämningarna. Affärssystemet kontrolleras av det 

utländska moderbolaget. Uppkomna avvikelser i produktionen undersöks på 

djupet.  

 

Företaget använder sig främst av sitt intranät för att nå ut med information till sina 

anställda. Där finns även styrmålen beskrivna. De olika avdelningarna sköter sin 

egen information. Två gånger om året hålls information för samtliga i 

verksamheten, då berättas det om större händelser och aktiviteter. Ledningsmöten 

hålls också med jämna mellanrum. Informationen till externa intressenter är rätt 

mager. Vår respondent förklarade detta med att företaget är familjeägt och de vill 
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därför hålla ekonomisk information hemlig. Därför presenteras bara information 

som de enligt lag är tvungna att redovisa. Även styrmålen hålls hemliga externt då 

dessa endast redovisas internt. 

4.2 Intervju med person i ledande befattning på företag 2 

Personen på detta företag har som främsta uppgift att sköta det ekonomiska, 

såsom budgetar, uppföljning och rapportering. Företaget är ett kooperativt där 

föreningsstämman är det högst beslutande organet. Under föreningsstämman finns 

ett fullmäktige, detta fungerar som ett rådgivande organ. Styrelsen väljs av 

föreningsstämman på förslag från en valberedning. VD och ledning utses i sin tur 

av styrelsen. Denna intervju skedde över telefon då detta passade respondenten 

bäst. 

 

Budget och måluppfyllning 

För respondenten innebär intern kontroll att arbetet görs utifrån styrande 

dokument för olika delar av verksamheten. Att uppföljning sker på det som är 

mätbart och att lagar, regler, policys, mål och interna riktlinjer följs. På 

respondentens företag arbetas det med den interna kontrollen på olika sätt 

beroende på vilken del av verksamheten det handlar om. På den ekonomiska 

delen är det rapporter, revision och uppföljning av budgetar som är centralt. I 

övrigt arbetas det mycket med mål och uppföljning. Hur når vi målet nästa gång? 

Hur nådde vi målet? Vilka lärdomar kan vi ta med oss? Det är även viktigt att ta 

lärdom av de erfarenheter som individerna samlar på sig.  

 

För att följa upp och mäta de uppsatta målen är budgetarbetet en viktig del. 

Företaget arbetar även mycket med kund- och medarbetarnöjdhet, undersöker 

prisskillnader jämfört med konkurrenterna i butiksledet, följer upp miljömålen 

och håller koll på marknadsandelarna. 

 

Rutiner 

Varje år sker medarbetarutvecklingssamtal för att säkerställa att personalen 

besitter den kompetens som krävs. Samtalen sker med närmste chef. Företaget 

arbetar även mycket med att kartlägga vilka kompetensbehov som finns. 
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Att se över arbetsrutinerna är ett kontinuerligt och ständigt pågående arbete. Det 

gäller att leva upp till de lagar och regler som finns samt att efterfölja de 

certifieringar som företaget har.  

 

Den interna kontrollen redovisas delvis i årsrapporten. Det sker regelbundet 

uppföljning på styrelsemöten och återkommande återrapportering om arbetet med 

den interna kontrollen. Uppföljningen sker på koncernledningsmöten och 

styrelsemöten. När en del av den interna kontrollen är genomförd utkommer ett 

formellt brev med checklista på åtgärder som skall göras.  

 

Risker 

För att upptäcka eventuella risker och förhindra dessa arbetar företaget med 

riskinventering. Det kan handla om att inte låsa valutan vid dåliga kurser och se 

till att det inte binds upp för mycket i lagret. Det pågår även hela tiden arbete med 

att förebygga så att exempelvis inte produktionslinjen går sönder, minska 

arbetsmiljöriskerna samt att öka leveranssäkerheten.  

 

De största externa riskerna är prisfall på marknaden samt mediala risker. Media 

har en väldigt stor roll i dagens samhälle, vilseledande eller negativa inslag kan 

därför påverka företaget negativt.  Internt är den största risken att lagerutrymmet 

går sönder. Eftersom företaget har ett väldigt stort lager hade kostnaderna blivit 

enorma om detta skulle ske. 

 

Informationsflödet 

Informationen förmedlas på lite olika sätt beroende på vem den är avsedd för. 

Internt används ett intranät och ett veckobrev. Email används frekvent. Övrig 

information fås på personal- och informationsmöten. Mellan de olika nivåerna i 

företaget används intranätet och respondenten trodde att informationsflödet från 

ledning till golv fungerade väl men var väl medveten om att det är en 

problematisk led. Det är alltid svårt när informationen skall gå genom flera led. 

Information till externa intressenter kommuniceras via pressmeddelande, Internet 

och debattartiklar. 
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Svensk kod för bolagsstyrning  

Företaget följer Svensk kod för bolagsstyrning men en anpassad variant utvecklad 

för kooperativ. Respondenten kunde inte ge en förklaring på om företaget 

påverkats av koden eller om reglerna är svåra att följa då respondenten var relativt 

ny på sin post. 

4.3 Intervju med person i ledande befattning på företag 3 

Företag nummer tre representerades via telefon av deras respondent. Denne 

sammanfattade sin arbetsroll med att se sig som en konsult åt hela företaget. I 

första hand innebär det arbete med budget, kostnadsuppföljning och 

kostnadsanalyser. Även kontroller och kontrollsystem, samt att se till att de 

mätinstrument som används fungerar och att de följs upp är en del av 

respondentens vardag. I sitt arbete använder respondenten ingen uttalad modell. 

Vi fick reda på att de till viss del tar hjälp av Svensk kod för bolagsstyrning men 

att det inte var något personen läst på om från pärm till pärm. 

 

Företaget som respondenten är verksam i tillhör en koncern. Bolaget är uppbyggt 

av en VD som under sig har en ledningsgrupp. Varje avdelning på företaget har 

en avdelningschef. Det finns även team och projektgrupper som arbetar runt om i 

verksamheten. 

 

Fokus på nyckeltal 

På frågan vad intern kontroll innebär svarade respondenten att det är framförallt 

att arbeta med olika nyckeltal. Se till att de kan hitta verktyg och mätinstrument 

och hur dessa kan utvecklas till att passa verksamheten på bästa sätt. Företaget har 

i år fått en ny VD, och denne har börjat arbeta fram ett nytt sätt att arbeta med 

nyckeltal. Nyckeltalen följs upp tre gånger om året. Andra sätt att följa upp mål 

och rutiner görs genom månadsbokslut, som jämförs med föregående års bokslut 

vid samma period. 

 

För att se till att kompetensen i företaget hålls uppe har varje individ ett 

personutvecklingssamtal en gång om året. På detta möte görs en plan upp för hur 

kompetensen ser ut på den givna dagen och hur den kan tänkas se ut efter fem år. 
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Respondenten berättade även att deras HR-avdelning är i en uppbyggnadsfas av 

en personalhandbok som de i framtiden kommer att följa. 

 

Risker och rutiner 

Rutinerna i verksamheten ses över ständigt enligt vår respondent. Hur detta görs 

är upp till varje avdelning. Programvaror uppdateras regelbundet för att inga 

nyheter skall missas. Inför varje uppdatering ställer de sig frågan – vad skulle 

detta kunna betyda för oss? Hur kan vi använda oss av detta? Risker undviks 

genom att rutiner ses över. De ser till att arbetsrutiner uppdateras och att 

personalen har rätt kompetens. De säger att de utbildar sig för att minska riskerna. 

De största interna riskerna som vår respondent identifierade är om något oväntat 

skulle hända med produktionen eller att hela fabrikssystemet skulle rasa. De 

externa riskerna kopplades till företagets kunder. Verksamheten är av den art att 

de inte säljer direkt till konsumenten utan genom andra bolag. Företaget är därför 

beroende av att det går bra för dessa kunder.  

 

Välutvecklat intranät 

Vår respondent berättade vidare att deras intranät är välutvecklat och innehåller 

dels information för varje avdelning och dels gemensam information för hela 

företaget. Intranätet är ett av de stora nya verktygen företaget arbetar med. 

Information mellan olika nivåer i verksamheten sköts främst genom intranätet via 

respektive avdelningschef. Vad som tas upp där är upp till varje chef. Företagets 

externa information är tillgänglig främst via företagets hemsida. Annan extern 

information förmedlas ut via säljare och press. 

 

Företagets interna kontroll redovisas inte i någon egentlig mening. 

Kostnadsuppföljning görs varje månad och skulle avvikelser uppkomma får den 

berörda avdelningen kommentera detta. Denna information förmedlas sedan ut på 

intranätet.  

 

Som tidigare nämnts tar respondenten viss hjälp av Svensk kod för 

bolagsstyrning. Den används som ett slags stöd i det dagliga arbetet. I övrigt har 

företaget externa revisorer hos sig ett par gånger om året. Företaget är även BRC- 
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och ISO-certifierade och det innebär att kontrollanter kommer ut på företaget och 

följer upp rutiner och kontroller.  

4.4 Intervju med person i ledande befattning på företag 4 

Denna intervju skedde även den via telefon då vår respondent befann sig i en bil 

på väg mellan Kristianstad och Malmö. Personen som intervjuades är 

ekonomiansvarig för de nordiska länderna, de huvudsakliga arbetsuppgifterna är 

affärsutveckling och budgetering.  Företaget är en del av en koncern och finns 

noterade på Stockholmbörsen.  

 

Intern kontroll och mål 

När vi frågade om begreppet intern kontroll och vad det innebär för respondenten 

fick vi till svar att det handlar om att ha kontroll på sina processer samt säkerställa 

att allting fungerar enligt de rutiner och riktlinjer som finns. Arbetet med den 

interna kontrollen i respondentens företag handlar mycket om att kartlägga 

kontrollfunktioner. Delar av den interna kontrollen redovisas i årsredovisningen. 

Revisorerna är en viktig del av den interna kontrollen. De kontrollerar att 

företaget arbetar efter de riktlinjer de påstår sig göra. Det finns även en 

ekonomihandbok som beskriver de olika funktionerna i företaget och hur arbetet 

skall skötas för de olika posterna. Företaget använder sig även av ett antal 

styrdokument som är reglerade av deras VD. 

 

Företaget använder sig av Balanced Score Card. På övergripande nivå finns ett 

antal fokusområden, några av dessa är: produktivitet, kundnöjdhet och 

leveranssäkerhet. Dessa bryts ner på de olika avdelningarna för att få fram vilka 

komponenter som måste lyckas lokalt för att harmonisera med helheten. Detta 

följs upp månadsvis.  

 

Personalkompetens 

I detta företag används kompetensinventering. Det innebär att de olika 

avdelningarna får lämna in förslag på vilka områden som behöver 

kompetensutvecklas. Vid budgetarbetet beviljas sedan avdelningen eventuellt en 

summa pengar för kompetenshöjningen. Det är chefen på respektive 

verksamhetsområde som ansvarar för att tillräcklig kompetens finns. Varje 
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medarbetare har årligen ett utvecklingssamtal, detta samtal mynnar ut i ett 

dokument för hur arbetet skall fortgå, detta följs sedan upp 

 

Email och anslagstavlor 

Internt används email och anslagstavlor för att förmedla ut information i företaget. 

Någon gång varje kvartal har platschefen och företagets VD genomgång för 

medarbetarna om hur det går för verksamheten i Sverige samt hela Skandinavien. 

Det finns även ett gemensamt informationsbrev för länderna i Skandinavien. 

Varje måndag hålls ett ledningsmöte där den gångna veckan sammanfattas samt 

planen för kommande vecka läggs upp. Informationen som tas upp på dessa 

möten förmedlas ut via email till alla i verksamheten. Beroende på vilken 

information det gäller används både email och avdelningsmöten för att förmedla 

informationen mellan olika nivåer i verksamheten. Information till företagets 

externa intressenter redovisas genom delårs- samt årsrapporter.  

 

Risk 

För att minska riskerna mot och i företaget arbetar de med att ha enhetliga 

processer. I systemet finns det kontrollfunktioner som hjälper till att upptäcka 

avvikelser från det normala. Några månader innan befintliga avtal går ut meddelas 

detta via email. Det görs för att minimera risken att viktiga avtal inte 

omförhandlas. 

 

Den största externa risken som skulle kunna inträffa är att It-systemen slås ut. 

Detta medför att verksamheten blir stillastående. Internt lyfts personalen fram 

som en risk samtidigt som den är en tillgång.  Det är svårt att vara helt säker på att 

personalen är ärlig. Detta motverkas med olika kontrollfunktioner, till exempel att 

det alltid är minst två stycken som godkänner varje verifikation. 

 

Svensk kod för bolagsstyrning 

Eftersom företaget är noterat på Stockholmsbörsen följer de Svensk kod för 

bolagsstyrning. Det har hela tiden funnits fokus på den interna kontrollen, även 

innan kravet om bolagskoden uppkom. Detta har medfört att införandet av koden 

inte har påverkat företaget i någon nämnvärd utsträckning. 
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5. Analys 
__________________________________________________________________ 

I vår analys kopplar vi våra respondenters berättelser med vår teoretiska 

utgångspunkt. Vi utgår här från COSO-modellens komponenter och Svensk kod 

för bolagsstyrning för att ge läsaren en följbar struktur. Vår förhoppning är att 

igenkännandet av komponenterna gör förståelsen för våra resultat djupare. 

5.1 Kontrollmiljö 

Haglund et al (2005) menar att kontrollmiljön utgör grunden i den interna 

kontrollen. Den skapas av de människor som finns i verksamheten och hur de 

interagerar med varandra. Det krävs ett ständigt arbete med de kunskaper och den 

kompetens som finns i företaget för att utveckla en bra kontrollmiljö. I våra 

respondenters företag sker årligen ett utvecklingssamtal för de anställda för att 

dels se hur personalen mår och dels se vilken kompetens de besitter. 

Utvecklingssamtalen är ett steg i att integrera personalen med den interna 

kontrollen. 

 

Oavsett hur företag arbetar med att upprätthålla en god kompetens, krävs det en 

kontinuerlig uppföljning och en ständig lust och vilja att bli bättre på sitt arbete. 

Haglund et al (2005) menar att det är viktigt att alla i företaget medverkar och att 

deras kompetens tillvaratas. De påpekar att det inte bara är ledningen som berörs 

av den interna kontrollen, utan hela företaget. Ett av de företag vi undersökt har 

betydligt mindre utbildningsmöjligheter och detta företag har valt att endast 

uppdatera arbetsrutiner vid behov, till skillnad från övriga respondentföretag som 

kontinuerligt arbetar med att förbättra och uppdatera sina rutiner. Vårt fjärde 

undersökningsföretag går ännu ett steg längre då de använder sig av något de 

kallar för kompetensinventering. Det innebär ett ansvar för avdelningschefen att 

denne har koll på vilken kompetens hans medarbetare besitter. Respondent tre 

berättade att i deras verksamhet pågår ett arbete med upprättande av en 

personalhandbok som i framtiden kommer att följas av alla i företaget. På det 

sättet blir det enklare att kontrollera att kompetensen håller en bra nivå.  

 

Kontrollmiljön utgör som sagt grunden för den interna kontrollen och det är 

därför viktigt att ha ett uttalat arbetssätt för att säkerställa att kontrollen håller den 

kvalité som är önskvärd (Haglund et al, 2005). Alla företag vi undersökt använder 

sig av månadsuppföljningar, vissa mer utvecklat än andra.  



Intern kontroll och riskhantering  Grupp nr 4  

  Josephine Nordström RC06 

  Mattias Boman RC06 

30 

 

 

Ett av respondentföretagen använder sig av en ekonomihandbok för att se till att 

olika funktioner sköts på rätt sätt. Detta arbetssätt kan minska utrymmet för 

personalen att ta egna initiativ. Power (2007) ställer sig kritisk till detta då 

standardiserade modeller och ramverk tenderar att göra företagen självreglerande. 

Individerna i företaget utgår till sist från att det finns en intern kontroll som tar 

hand om problemen åt dem.  

5.2 Riskanalys  

Haglund et al (2005) skriver att det handlar om att hantera risker innan de sker. 

Power (2007) menar att även om företag är medvetna om sina risker bör de ändå 

ständigt arbeta med att förbättra sina rutiner för att upptäcka nya risker som kan 

uppkomma. Risken med att bli för säker i sina rutiner och system är lika farlig 

som vilken annan risk. I det stora hela var våra respondenter överens om att risker 

minimeras genom att de identifieras och att rutinerna för detta regelbundet ses 

över. Alla arbetar med att identifiera riskerna på avdelningsnivå. Power (2007) 

hävdar vidare att de företag som använder sig av standardmodeller, som till 

exempel COSO, tenderar att fokusera för mycket på att åtgärda befintliga fel och 

missar därför de risker som faktiskt är relevanta.  

 

De största interna riskerna våra respondenter identifierade var produktionshaveri 

och datorstopp. Respondent fyras svar var dock något annorlunda, då denne 

menade att samtidigt som personalen är en tillgång, är den även en risk eftersom 

det kan vara svårt att veta om en person är helt ärlig. Power (2007) hävdar att 

bristen på tillit är en av anledningarna till att en intern kontroll upprättas. Där 

tilliten slutar tar kontrollen vid.  

 

För att motverka risker menar respondent fyra att det gäller att arbeta med 

enhetliga processer samt system som upptäcker avvikelser från det normala. IT-

system är känsliga och det är även här de största riskerna i verksamheterna 

identifieras. Till stor del styrs företagens produktion av IT-system och skulle 

dessa haverera kan det få ödesdigra konsekvenser för det fortsatta arbetet. Spira et 

al är kritiska mot kundanpassade versioner av standarprogram då skaparna ofta 

inte känner till verksamheten. Risken finns att kompetensen för systemen inte 

finns på företaget, vilket medför att det tar längre till att åtgärda uppkomna fel. 
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Power (2007) och Eccles et al (2007) poängterar vikten med att ha ett gott rykte. 

Detta kan kopplas till de externa risker som våra respondenter identifierade, vilka 

till största del är marknadsrelaterade. Respondent två arbetar mycket med hur de 

uppfattas av sina kunder och anställda. Detta företag är det enda som uttalat 

arbetar med frågor som rör dess rykte.  

5.3 Kontrollaktiviteter 

FAR-förlag (2006) skriver att kontrollaktiviteterna ska förebygga, upptäcka och 

korrigera fel. Det ska bland annat leda till att uppsatta mål nås. Våra respondenter 

arbetar alla med en viss form av uppföljning. Utmärkande är företag nummer fyra 

som är det enda som arbetar med Balanced Score Card. Detta för att se vilka delar 

i exempelvis produktionen de måste arbeta mer med för att uppnå önskat resultat.  

 

Rajan (2006) menar att företagsledningar tenderar att fokusera mer på 

styrdokument än vad som egentligen säkerställer företags interna kontroll. Vidare 

menar han att intern och extern revision inte är det enda som krävs för att uppnå 

önskat resultat. Zhang et al (2007) menar dock att företag som har en bra relation 

och arbetar nära sin revisor tenderar att ha en bättre intern kontroll. Företag ett 

lägger stort fokus på sina revisorer, det är dem som ser till att allting står rätt till i 

verksamheten. Även företag fyra anser att revisorerna är en viktig del av den 

interna kontrollen.  

 

Det finns enligt Internrevisorerna ingen formellt fastställd standard för hur frågor 

kring krav på hur bland annat företags risker och effektivitet hanteras och 

redovisas. COSO-modellens skapare (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, 2009) menar dock att allt som 

företaget får fram ska redovisas. Modellens utformning har fått bland annat Power 

(2007) att reagera. Han menar att det är orealistiskt för alla organisationer att 

redovisa den mängd information som modellen kräver samt att det är svårt för 

många företag att ständigt vara observanta på de risker som kan uppstå. 

5.4 Information och kommunikation 

Haglund et al (2005) anser att rapportering är en central del i förebyggandet mot 

eventuella felaktigheter. En välfungerande rapportering i företag ökar 
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möjligheterna att upptäcka större och allvarliga brister. En bra kommunikation 

mellan olika nivåer i företagen är en viktig del för att uppnå effektiv intern 

kontroll. Alla fyra företag vi undersökt har enligt dem själva en välfungerande 

kommunikation och informationsspridning mellan olika avdelningar och nivåer i 

organisationen. Tre av de fyra företagen använder sig i första hand av ett intranät 

för att sprida informationen. Hur utvecklat intranätet är, varierar mellan 

respondenternas företag. Företag tre använder sitt intranät som ett verktyg i det 

dagliga arbetet, vilket effektiviserar informationsflödet. Det fjärde företaget 

använder sig istället främst av email och anslagstavlor för att förmedla ut 

informationen i företaget.  

 

Ett annat led i en effektiv kommunikation är avdelningsmöten eller personal- och 

informationsmöten. Dessa möten förekommer på alla de representerade företagen. 

Internrevisorerna anser att information skall flöda uppåt och nedåt i 

organisationen. Ledningen måste få sina anställda att förstå vad de har för roller i 

kontrollsystemet och hur det påverkar andras arbete. Där fyller företagens 

avdelnings- och informationsmöten en viktig funktion. 

 

Att nå ut till sina intressenter är en viktig del av ett företags arbete. Power (2007) 

hävdar att kvalitén på information och kommunikation är ett mått på god 

kontrollmiljö. Gemensamt för tre av fyra företag är att de externt använder sig av 

pressmeddelande, hemsidor, övrig media samt årsrapporter för att nå ut till 

intressenterna. Det fjärde företaget är ett familjeföretag. De vill försöka hålla så 

mycket information som möjligt inom företaget. Detta leder till att de endast 

förmedlar den informationen de är tvungna att ge ut enligt lag. Då det inte finns 

mycket information tillgänglig blir det svårare att bygga upp ett gott rykte.  

5.5 Tillsyn  

FAR-förlag (2006) menar att ett steg i att minimera riskerna för fel är en 

kontinuerlig tillsyn av processerna i företaget. Arbetet är omfattande och vid 

minsta antydan till fel gäller det att åtgärda problemen och hitta lösningar för att 

förebygga att de återkommer. Våra företag skiljer sig åt i arbetet med tillsyn och 

uppföljning av processerna. Ett företag gör kontroll på rutiner och systemen 

månadsvis. De andra företagen arbetar fortlöpande med att förebygga och följa 
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upp de risker som finns i verksamheten. Att ha enhetliga processer och lägga in 

kontrollfunktioner i dessa är också något ett av företagen använder sig av. Att 

kontrollera sina processer månadsvis kan leda till att mindre problem som 

uppkommer på vägen inte tas på allvar, utan företaget väntar med att åtgärda dem 

till månadsuppföljningarna. Företagens sätt att arbeta med tillsyn stödjer Powers 

(2007) tes om att det är orealistiskt att förvänta sig ständig kontroll då inget 

företag är det andra likt.  

 

Det finns många modeller och ramverk om hur den interna kontrollen ska 

bedrivas men Eccles et al (2007) påpekar att de inte behandlar risken mot ett 

företags trovärdighet. En av revisorns uppgifter är att säkerställa att företagen 

sköts på ett sätt som stärker tilliten. Det leder till att revisorn blir en del i 

företagets arbete med att hantera trovärdigheten. Två av de fyra företagen 

använder uttalat revisorn i större utsträckning än de andra för att säkerställa sin 

interna kontroll.  

5.6 Svensk kod för bolagsstyrning 

Svernlöv (2008) förklarar att koden gäller alla svenska bolag där bolagets aktier 

finns tillgängliga för handel på den svenska marknaden. Koden följs bara fullt ut 

av ett av företagen vi undersökt. Detta är ett aktiebolag och de är förpliktigade att 

göra det, eftersom de har aktier noterade på den svenska marknaden. Företaget 

som följer koden tycker inte att den inneburit några problem eftersom de hela 

tiden har haft stort fokus på sin bolagsstyrning.  

 

Bolagskoden är en vidarebyggning på ABL och eftersom aktiebolagen är tvungna 

att följa den har kodens införande inte betytt några revolutionerande ändringar. Ett 

annat av våra företag tar hjälp av koden när det gäller vissa frågor. Respondenten 

kunde dock inte precisera vilka delar av koden som tillämpades. Det familjeägda 

företaget följde inte bolagskoden över huvudtaget och kooperativet arbetade efter 

en reviderad modell av koden, anpassad till kooperativ. Hur den påverkade det 

kooperativa företaget hade respondenten ingen uppfattning om, eftersom han var 

ny på sin post. Att företagen inte vet hur koden påverkar företaget, eller vilka 

delar som används, visar på att de mer och mer släpper sitt kritiska tänkande och 
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litar på att ramverken fyller sin funktion. Detta sammanfaller med Powers (2007) 

tankar om att ramverk och modeller ersätter det kritiska tänkandet hos individen.  
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6. Slutsats och avslutande diskussion 
__________________________________________________________________ 

Avslutningsvis redovisar vi de slutsatser vi kommit fram till och besvarar våra 

frågeställningar som låg till grund för arbetet. 

 

6.1 Slutsats 

Variationen mellan våra respondenters verksamheter har gjort att vår 

undersökning blivit mer intressant än vad vi från början hade trott. Trots de 

likheter som finns mellan företagen finns det olikheter som gör att vår 

frågeställning blir mer spännande. Fyra företag och intervjuer är för lite för att 

kunna generalisera. Men vi kommer här ändå att redovisa våra slutsatser.  

 

Det finns inget perfekt sätt att säkerställa sin interna kontroll på. Ett viktigt steg 

på vägen är att ha en välfungerande kommunikation inom företaget. Personal- och 

avdelningsmöten samt utvecklingssamtal är ett bra sätt att integrera personalen i 

arbetsutvecklingen och detta är något som våra företag använder sig av. 

Informationsflödet sker främst genom intranät men även via email och 

anslagstavlor.  

 

En annan grundsten för att den interna kontrollen skall fungera är att alla inom 

organisationen besitter rätt kompetens. Utvecklingssamtalen är ett sätt att 

säkerställa kompetensen.  På dessa samtal kommer det fram om personalen gör 

det som är avsett och om de klarar av sina arbetsuppgifter. Uppföljningen på 

dessa samtal blir därför viktig. Ett stort ansvar ligger på de olika cheferna. 

 

Revisorer var också något som våra respondenter ansåg vara viktigt. Ett 

välfungerande samarbete med företagets revisorer leder till en god intern kontroll.  

 

Att risken med att bli för säker i sina rutiner och system är lika farlig som vilken 

annan risk är något vi håller med Power (2007) om. Fullständig tillit till redan 

inarbetade system kan innebära att det tar längre tid att upptäcka felaktigheter. 

Därför anser vi att det som respondent fyra säger, om att det gäller att arbeta med 

enhetliga processer samt system som upptäcker avvikelser från det normala, är ett 

viktigt arbetsmoment.  
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Våra respondenter är i stort sett överens om att risker minimeras genom att de 

identifieras och att rutinerna för detta regelbundet ses över. Respondent två var 

den ende som nämnde något om hur de arbetar med hur de uppfattas utåt. Det 

anser vi vara något märkligt eftersom anseende utåt är en viktig del i ett företags 

verksamhet.  

 

För att minska osäkerhet kring produktion och IT-system, som är de största 

orosmomenten enligt våra respondenter, är det viktigt med ett kontinuerligt arbete 

med uppdatering och utbildning för dessa system. Det vi reagerade på under 

intervju nummer fyra var att respondenten nämnde personalen som av de största 

interna riskerna. Självklart ska företagen vara observanta med vilka som arbetar 

inom verksamheten och att ha två personer som till exempel kontrollerar samma 

sak i bokföringen är ett mycket vettigt sätt att minska risker för bedrägeri. Dock 

tycker vi att tillit till sin personal är minst lika viktig. En anställd ska känna sig 

trygg och självständig i sitt arbete för att prestera bra. 

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att de viktigaste delarna i ett företag 

för att säkerställa sin interna kontroll är att upprätthålla en god kommunikation. 

Även att rätt kompetens finns på rätt plats, samt att det finns ett samarbete med 

företagets revisorer. Företag minskar sina risker och därmed osäkerhet genom att 

ständigt kontrollera och uppdatera system och processer. De arbetar även med att  

utbilda sin personal (om än i olika grad) för att se till att kompetensen 

upprätthålls. Om detta fungerar på ett bra sätt i alla våra undersökningsföretag är 

omöjligt att säga. För att få svar på detta krävs ytterligare samtal med våra 

respondenter samt fler personer på deras företag.  

 

Det finns som sagt inget perfekt sätt att säkerställa sin interna kontroll. Det finns 

lika många metoder som företag. Osäkerhet kommer alltid att finnas och vi vet 

aldrig vad vi hittar inom ett företags väggar. Men i den bästa av världar är alla 

chokladaskar fulla av goda praliner och alla företag är fyllda med hållbara löften 

och trovärdighet. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

1. Vilken roll har ni i verksamheten? 

2. Vilka arbetsuppgifter har ni? 

3. Hur ser ansvarsfördelningen ut i ert företag? (kontrollmiljö) 

4. Vad innebär begreppet intern kontroll för er? 

5. Hur ser er interna kontroll ut (kortfattat)? (kontrollmiljö) 

6. Använder ni er av någon modell, till exempel COSO-modellen eller 

svensk kod för bolagsstyrning? (kontrollmiljö) 

7. Hur ser ni till att personalen har den kompetens som krävs? (kontrollmiljö) 

8. Hur ofta ses arbetsrutinerna i verksamheten över? (kontrollmiljö) 

9. Hur arbetar ni med att upptäcka och identifiera risker? (riskanalys) 

10. Hur gör ni för att minimera dessa risker? (riskanalys) 

11. Vilka är de största interna samt externa riskerna i er verksamhet? 

(riskanalys) 

12. Hur följer ni upp och mäter era uppsatta mål? (kontrollaktivteter) 

13. Hur ser ni till att olika system och rutiner fungerar på ett tillförlitligt sätt? 

(kontrollaktivteter) 

14. Hur förmedlas information ut i verksamheten? (information och 

kommunikation) 

15. Hur fungerar informationsflödet mellan olika nivåer i verksamheten? 

(information och kommunikation) 

16. Hur förmedlar ni ut er information till externa intressenter? (information 

och kommunikation) 

17. På vilket sätt redovisas den interna kontrollen? (tillsyn) 

18. Hur följer ni upp den interna kontrollen? (tillsyn) 

19. Vilka regler och lagar följer ni (ex Svensk kod för bolagsstyrning)? 

(kontrollmiljö) 

20. Har regelverket, Svensk kod för bolagsstyrning som handlar om intern 

kontroll påverkat ert företag, i så fall på vilket sätt? 

21. Tycker ni att bolagskodens regler är svåra att tillämpa? I så fall på vilket 

sätt? 

22. Är det något annat ni vill tillägga?  


