


Abstract

Abstract
This study has been made with the purpose of gaining an understanding of how a Swedish
company may think and act concerning their internal control. An American body, COSO,
have for some time published documents containing guidelines for how companies should go
about this process, however, when conducting this study we were not aware of the extent to
which companies in Europe and mainly Sweden used them. In order to learn about this, and
also to gain an understanding of when these guidelines are appropriate, we conducted a case
study with a large-sized, multinational Swedish company. We also conducted an interview
with an expert in internal control monitoring, Anna-Clara af Ekenstam of Pricewaterhouse
Coopers, in order to get the perspective of the evaluators in this process and to gain some
insight as to whether our case is typical in Sweden or not.

We found that our company disregards certain aspects of internal control condoned by COSO,
while performing better on other dimensions. The main reasons for disregarding COSOs
recommendations are a perceived lack of necessity for some of the control mechanisms, cost-
effectiveness and cultural differences.
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Förord
Vi vill inledningsvis ta tillfället till vara och tacka de personer som på något sätt har hjälpt
med detta arbete. Vi vill tacka fallföretaget och vår respondent som tillät oss komma på besök
och samarbetade med oss så att vi kunde fullgöra detta arbete. Vidare vill tacka Anna-Clara af
Ekenstam för hennes samarbete och goda insikt i hur externa granskare arbetar med
internkontroll. Slutligen vill vi tacka vår handledare Stefan Sundgren som har varit till stor
hjälp och har givit oss bra idéer och respons genom hela arbetet.
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Sammanfattning
Finansiella skandaler som Enron, och frågor kring hur man skall förhindra sådant affärsutövande,
är högaktuella för företag och samhälle idag. Bristande rutiner eller personlig girighet är
potentiella faktorer bakom sådana beteenden. Vi anser att genom en effektiv internkontroll och väl
utvalda kontroller i produktion och andra procedurer kan företag och organisationer förhindra att
liknande händelser upprepas. Att vikten av en välfungerande internkontroll har ökat under senare
år tycks ha uppmärksammats av lagstiftare såväl som av företagsvärlden, och 2004 började New
York-börsen kräva internredovisning med syfte att presentera ledningen och/eller styrelsen i
företag med uppgifter kring riskbedömning och internkontroll.

COSO menar internkontroll är en process som initieras eller styrs av ett företags styrelse, ledning
eller annan personal. Dess syfte är att till en viss gräns säkerställa att mål rörande företagets
effektivitet, finansiella rapportering och laglydighet nås. Eftersom att granskning av företags
internkontroll är en viktig komponent för effektivt affärsutövande, anser vi att detta är ett område
som kräver uppmärksamhet från forskningsvärlden.

Ovanstående bakgrund leder oss till följande problemformulering: Hur arbetar ett svenskt företag
med internkontroll, följer de COSOs riktlinjer och vilka faktorer avgör dess omfattning och
användning? Syftet med detta arbete är att utröna hur ett stort svenskt icke börsnoterat företags
internkontroll kan se ut. Vi vill med detta skapa en förståelse för hur arbetet med denna process
kan se ut, men också de bakomliggande orsakerna till utformningen av sådana system. För vår
studie har vi valt ett induktivt angreppssätt. Vi utgår nämligen från en frågeställning och
genomför vår undersökning med syfte att i slutändan ha bildat en ny modell för hur internkontroll
kan se ut i ett företag. Huvuddelen av vår litteraturstudie och teoretiska undersökning består av
COSOs rekommendationer och relevanta teorier kring dessa. Detta har skett på grund av att
COSOs rekommendationer är de främst använda, och att det därför i stort sett saknas andra teorier
inom området.

Vi har valt att använda oss av fallstudie som forskningsmetod eftersom vi ville skapa förståelse
för hur arbetet med internkontrollen kan se ut och också de bakomliggande orsakerna till
utformningen av sådana system. Vårt fallföretag är en producerande multinationell koncern inom
industrisektorn med huvudkontoret beläget i norra Sverige. För att lösa vår problemformulering
har i huvudsak haft tre djupgående intervjuer, två med ekonomichefen på vårt fallföretag och en
med Anna-Clara af Ekenstam som är en av Sveriges främsta experter inom bolagsstyrning och
internkontroll. Vi har även besökt vårt fallföretags huvudkontor, produktionsplatser och granskat
företagets årsredovisningar. Syftet med intervjun med af Ekenstam har varit för få viss validering
för studiens resultat och utreda huruvida resultaten från vår fallstudie följer trender och åsikter i
Sveriges övriga privata företagssfär eller inte.

Studien visar att vårt fallföretag har en betydligt mer pragmatisk inställning till internkontroll än
vad som rekommenderas av COSO. Denna skillnad är svår att förklara, men påverkas möjligen av
kostnad, kultur, ledningens inställning och/eller hur COSOs riktlinjer är utformade.
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1. Inledning
I detta inledande kapitel presenterar vi grunden till vår uppsats. Här beskrivs uppsatsens
ämnesområde kortfattat, vilka problem som ligger till grund för vår studie varför studien är
aktuell och relevant samt vilket syfte uppsatsen fyller. Vidare redogör vi gör arbetets
avgränsningar samt relevanta begrepp.

1.2. Problembakgrund
Vi upplever att finansiella skandaler som Enron, och frågor kring hur man skall förhindra
sådant affärsutövande, är högaktuella för företag och samhälle idag. Bristande rutiner eller
personlig girighet är potentiella faktorer bakom sådana beteenden, och i många fall kan man
undra hur det är möjligt att förhindra att det upprepas. En finanskris med roten i USA drabbar
i skrivande stund en hel värld, och tycks vara baserad på girighet och utnyttjande av
ineffektiva system (www.ekonomifakta.se). Glasbitar har hittats i kyckling från bland annat
Kronfågel (www.kronfagel.se), och ingen tycks veta hur de hamnade där eller ens var i
distributionsleden som det skett. Vi anser dock att många av dessa händelser kunde ha
motverkats. Det finns en lösning på sådana problem; genom en effektiv internkontroll kan
företag och organisationer förhindra att liknande händelser upprepas. Väl utvalda kontroller i
produktion eller andra procedurer hade förmodligen dessutom kunnat omöjliggöra de misstag
eller oegentligheter som skett i många av de företagsskandaler som skett de senaste åren.

Enligt Chen et al (2007) har skandaler som t ex Enron visat att behovet av effektiv
internkontroll ökat. Det har också visats att internkontroll kan vara väldigt effektivt mot
företeelser som stölder från anställda på företag (Krippel et al, 2008) så väl som för bedrägeri
på chefsnivå (Caplan, 1999), så länge rätt kontroller är implementerade. Det har också
fastställts att internkontrollens nödvändighet har ökat för att stävja sådana aktiviteter (Caplan,
1999). Att vikten av en välfungerande internkontroll har ökat under senare år tycks ha
uppmärksammats av lagstiftare såväl som av företagsvärlden, och 2004 började New York-
börsen kräva internredovisning med syfte att presentera ledningen och/eller styrelsen i företag
med uppgifter kring riskbedömning och internkontroll (Archambeault et al, 2008). I vissa
länder är det lagstadgat att publika företag skall implementera mekanismer för internkontroll
(Welsh och Seward, 1990).

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) definierar
internkontroll som;
”[...] a process, effected by an entity’s board of directors,
management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the
achievement of objectives in the following categories:
● Effectiveness and efficiency of operations.
● Reliability of financial reporting.
● Compliance with applicable laws and regulations.” Internal control – (COSO, 1992, s. 3)

Här anses alltså internkontroll vara en process som initieras eller styrs av ett företags styrelse,
ledning eller annan personal. Dess syfte är att till en viss gräns säkerställa att mål rörande
företagets effektivitet, finansiella rapportering och laglydighet nås.

Institute of Internal Auditors (IIA) definierar internkontroll som:
”an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and
improve an organization´s operations. It helps an organization accomplish its objectives by
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bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk
management, control, and governance processes.” (Archambeault et al, 2008, s.375)

Detta innebär att internkontroll är en objektiv och självständig aktivitet av en försäkrande eller
konsultkaraktär. Syftet med internkontroll är att förbättra företags verksamhet och skapa
värde för företaget genom att effektivisera riskhantering, kontroll och företagets styrning.
Som synes definierar de två organen internkontroll på lite olika sätt, men de två definitionerna
har gemensamt att internkontroll används i syfte att öka effektiviteten inom en organisation,
och att den används för att uppdatera eller försäkra lämpliga parter kring hur företag drivs.

På grund av den ökade betydelsen av välfungerande internkontroll som beskrivits ovan är det
för oss uppenbart att internkontroll är ett ämne som kräver resurser, tid och kunskap inom
företag, men trots detta tycks riktlinjer för implementeringen av sådana kontroller inte vara
vidare noggrant undersökta inom den akademiska sfären. The Commission of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) grundades 1985 för att stödja den
amerikanska National Commission on Fraudulent Financial Reporting, med syfte att studera
företagsbedrägerier. (COSO, 2008) Sedan dess har COSO under flera år utvecklat guider och
riktlinjer för hur arbetet med internkontroll skall ske. Den senaste i raden av publikationer
släpptes tidigt under 2009, och behandlar granskning (monitoring) av företags interna
kontrollsystem. Denna guide är en viktig del i den modell av internkontroll som COSO har
utvecklat. På grund av att den är så pass ny finns dock väldigt lite forskning kring dess
praktiska implikationer eller lämplighet. Vi anser att det därmed finns ett behov av att studera
hur väl COSOs direktiv stämmer överens med det dagliga arbetet med internkontroll, hur
företags internkontroll kan förbättras med hjälp av dessa direktiv. Det kan också visa sig att
COSOs riktlinjer kan behöva kompletteras eller till och med ändras efter de resultat studier
kring detta får. Vidare är COSO och National Commission on Fraudulent Financial Reporting
baserade i USA. Vi anser därför att man kan argumentera för påståendet att kulturella
skillnader, skillnader i lagstiftning, företagsstrukturer, och andra miljöfaktorer för företagande
kan påverka hur väl rapporternas slutsatser är applicerbara i Sverige.

Vi anser att vi lever i en tid som karaktäriseras av snabba teknologiska och sociala
förändringar. Dessa förändringar bör i sin tur onekligen påverka affärsutövandet i företag, och
vi anser att många faktorer kan förändras under kort tid inom dessa. Det finns därför en risk
för att företags interna kontroller kan bli mindre effektiva, eller till och med fullständigt
maktlösa, om de inte granskas och utvärderas regelbundet. Såhär beskrivs syftet med
granskning av internkontroll av COSO;

”Monitoring ensures that internal control continues to operate effectively.” (COSO, 1992,
s.69)

Grundtanken med granskning är alltså att säkerställa att företags interna kontroller fungerar
som de ska kontinuerligt, och därmed se till att förändringar inom företaget inte gör dem
inaktuella.

Resonemanget utvecklas i COSOs nyaste guide (COSO, 2009a, s. 3), som specifikt fokuserar
på granskning. Här skrivs det att granskning ger ledningen i företag eller organisationer en
möjlighet att utvärdera huruvida de interna kontrollerna kontinuerligt fungerar som tänkt, eller
om de måste ändras på något sätt. En annan viktig effekt av granskning av företags interna
kontroller är att avvikelser i dessa snabbt kan identifieras och rättas till. Det utgör också ett
underlag för kommunikation om internkontrollens effektivitet till ledningen eller individer
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med ansvar för internkontrollen. Det finns flera fördelar med granskning och utvärdering av
företags internkontroll. Såhär skriver COSO om styrning och granskning av riskhantering,
som är en viktig komponent i ett företags internkontroll:

”The entirety of enterprise risk management is monitored, and modifications made as
necessary. In this way, it can react dynamically, changing as conditions warrant. Monitoring
is accomplished through ongoing management activities, separate evaluations of enterprise
risk management, or a combination of the two.” (COSO, 2004, s. 22)

De menar alltså att riskhantering genom granskning kan anpassas till nya situationer eller
villkor vid behov. De skriver också att granskningen kan ske antingen genom fortlöpande
aktiviteter eller genom specifika utvärderingar.

Eftersom att granskning av företags internkontroll uppenbarligen är en viktig komponent för
effektivt affärsutövande, anser vi att detta är ett område som kräver uppmärksamhet från
forskningsvärlden. COSOs nya modell för granskning är onekligen intressant, då liten eller
ingen mängd forskning har hunnit utvärdera den, eller sett om och i så fall hur den används i
praktiken. Vi ställer oss därför frågan; hur arbetar ett större företag med granskningen av sin
internkontroll? Finns det belägg för att anta att COSO-modellen är effektiv i praktiken, eller
finns det aspekter som saknas i teorin?

1.2. Problemformulering
Hur arbetar ett svenskt företag med internkontroll, följer de COSOs riktlinjer och vilka
faktorer avgör dess omfattning och användning?

1.3. Syfte
Syftet med detta arbete är att utröna hur ett stort svenskt icke börsnoterat företags
internkontroll kan se ut. Vi vill med detta skapa en förståelse för hur arbetet med denna
process kan se ut, men också de bakomliggande orsakerna till utformningen av sådana system.
Vi ämnar också, för att få viss validering för studiens resultat, utreda huruvida resultaten från
vår fallstudie följer trender och åsikter i Sveriges övriga privata företagssfär eller inte.

1.4. Begreppsförklaring

1.4.1. Stort företag

Enligt EUs lagstiftning (europa.eu) kan ett stort företag definieras som ett företag som
sysselsätter fler än 250 personer och vars årsomsättning överstiger 50 miljoner euro eller vars
balansomslutning överstiger 43 miljoner euro per år. Vårt fallföretag uppfyller dessa kriterier.

Internkontroll

Med begreppet internkontroll avser vi COSOs definition;
”[...] a process, effected by an entity’s board of directors,
management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the
achievement of objectives in the following categories:
● Effectiveness and efficiency of operations.
● Reliability of financial reporting.
● Compliance with applicable laws and regulations.” (COSO, 1992, s. 3)



Inledning

4

Vi anser därmed att internkontroll kan avse alla processer eller aktiviteter som syftar till att
säkerställa att företag når sina mål rörande verksamhetens effektivitet, rapporteringens
pålitlighet och att lagstiftning efterlevs.

Granskning av internkontroll

Med ”granskning” avser vi ”monitoring” (granskning, styrning eller uppföljning) av
företagets internkontroll. Detta utgörs av de processer som används för att utvärdera och
säkerställa effektiviteten i ett företags internkontroll. Vår definition är därför baserad på
COSOs beskrivning av konceptet.

Risk

Med risk avser vi alla faktorer som kan påverka företagets möjligheter att nå de mål som satts
upp inom företaget, och vår definition är alltså löst baserad på COSOs beskrivning av
konceptet.

Utvärderare

Med utvärderare (kallas ”evaluators” inom COSO-rapporterna) avser vi de individer eller
avdelningar inom eller utanför ett företag med uppgift att utvärdera, och kanske fatta beslut
kring, företagets internkontroll.

1.5. Avgränsningar
Vi har enbart valt att fokusera denna studie på ett specifikt företag. Detta gör att de resultat
som vår undersökning genererar inte nödvändigtvis är representativa för praktiken i andra
företag. Vi anser dock att den datamängd vi förväntas få genom vårt samarbete med
fallföretaget nödvändiggör ett fåtal respondenter. Vi har valt att fokusera på fallföretagets hela
internkontrollprocess mot den finansiella rapporteringen, en process som i många fall tycks
innehålla ett stort antal moment. För att få en viss bild av hur andra företag hanterar denna del
av verksamheten har vi valt att utöver fallstudien genomföra en intervju med en expert på
granskning av internkontroll. Detta genomförs inte i syfte att representera Sveriges företag
som helhet, utan istället för att exemplifiera hur det praktiska genomförandet kan skilja sig
mellan företag.

Vi har dessutom valt att genomgående använda oss av COSOs riktlinjer som grund för vår
studie. Anledningen till detta är att COSOs publikationer används i stor utsträckning, samt att
de har publicerat nya riktlinjer under året. Det finns i dagsläget inte några studier som har
utvärderat modellen som presenteras, och detta är för oss en anledning till varför området
behöver studeras. Vi har valt att fokusera på ett företag och dess anställda, vilket innebär att vi
har ett perspektiv som utgår från det aktuella studieobjektet. Detta innebär att vi helt lämnar
ute andra perspektiv på granskning av internkontroll (som exempelvis investerare eller
konsumenter kan tänkas ha) för att enbart koncentrera oss på de människor eller funktioner
som arbetar med, eller har kontakt med, internkontroll och dess granskning.

1.6. Uppsatsens Disposition
I nästkommande kapitel (Praktisk och teoretisk metod) beskriver vi de beslut som vi har fattat
kring utformningen av denna studie, samt de kunskapsteoretiska ställningstaganden som
ligger till grund för dessa beslut. I det efterföljande kapitlet (Teoretisk referensram) förklarar
vi genomgående den teori, främst utgjord av COSOs olika publikationer, som ligger till grund
för vår studie. Inledningsvis beskrivs internkontroll som koncept, för att sedan följas av en
beskrivning av dess beståndsdelar. I det följande kapitlet (Empiri) presenterar vi resultatet av
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vår studie. Slutligen analyseras dessa resultat mot vår teoretiska referensram i kapitel fem
(Analys), vilket utmynnar i slutsatser och förslag till framtida forskning i kapitel sju.
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2. Teoretisk metod
Här presenterar vi de förutsättningar som ligger till grund för vår studie, vilka för- och
nackdelar som vår undersökningsdesign medför samt hur vi har gått till väga i
forskningsprocessen.

2.1. Förförståelse
Genom våra studier har vi i viss utsträckning kommit i kontakt med begreppet internkontroll.
En av författarna har studerat redovisning, och därmed haft mer med ämnet att göra. Han har
också hört talas om COSO och vad deras riktlinjer innebär genom boken Auditing and
Assurance Services av Eilifsen och Messier. Den andra författaren har fått kännedom om
ämnet genom ett flertal universitetskurser, inom företagsstrategi, projektledning med mera.
Båda författarna har studerat företagsekonomi i drygt tre år när arbetet inleds, och har därför
en god förståelse för hur olika delar i ett företag kan drivas. Vi insåg därför internkontrollens
plats i verksamhetsutövandet innan uppsatsskrivandet inleddes. Vår utbildning har också gett
oss erfarenhet av att tänka ur ett företagsperspektiv när vi behandlar ämnesområdet.

Idén om att studera internkontroll uppkom i samråd med vår handledare, och efter att ha läst
litteratur kring området lockade ämnets aktualitet oss till att fördjupa oss inom ämnet.
Handledaren gav oss dessutom tillgång till COSOs nya rapporter, vilket gjorde att vi kunde
sätta oss in i ämnet en tid innan uppsatsperioden inleddes.

Vad gäller respondenterna så är båda två bekanta med ämnet. Respondent A arbetar med
internkontroll dagligen, och är därför tvungen att hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom
området. Anna-Clara af Ekenstam arbetar bland annat som ledamot inom FAR SRS
(http://www.farsrs.se) och har god insikt inom både de praktiska såväl som de teoretiska
aspekterna av ämnet.

2.1. Positivism och hermeneutik
Man skiljer ofta mellan den positivistiska och hermeneutiska forskningstraditionen (Hartman,
J, s.20) Hermeneutiken kallar även tolkningsläran, och vid denna typ av forskningstradition
får just tolkningar en central roll. Syftet med hermeneutiken är att skapa en förståelse för ett
fenomen, och hur människor upplever det. Detta är i princip en motsats till positivismen, där
endast det som kan mätas kan eller bör studeras, och där ett objektivt förhållningssätt
gentemot det man studerar är att föredra. s.22 Vi har valt ett hermeneutiskt perspektiv, då vi
söker en förståelse för vårt fallföretags internkontroll och de processer och tankar som ligger
bakom de beslut som fattats inom företaget. Vi anser att den effektivaste vägen mot en
förståelse för detta är genom att tolka personer med god insikt i företaget, som kanske (men
inte nödvändigtvis) arbetar med internkontrollen dagligen. Vi upplever att vi behöver förstå
de situationer som nyckelindivider anser att företaget har befunnit sig i samt befinner sig i nu,
och med detta som utgångspunkt ter sig hermeneutiken som klart lämpligast för vårt arbete.

Grundtanken med hermeneutiken är enligt Bryman (2008, s. 532) att, på grund av att vi har
olika tolkningar av verkligheten måste forskaren försöka att extrahera meningen bakom orden
i en text eller ett uttalande. Kontexten blir därför central. För att kunna tolka och förstå
respondenten måste därför forskaren välja ett sätt att samla information som möjliggör en
tolkning av kontexten, men också som är tillräckligt omfattande för att en tolkning skall
kunna ske. För att tillgodose detta behov har vi valt att genomföra djupintervjuer för att skapa

http://www.farsrs.se/
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en djupare förståelse för både vår respondent, men också för den kontext under vilken
han/hon verkar. Denna metod anser vi också bidrar med tillräcklig information för detta syfte.

2.2. Kvalitativ forskningsmetod
I linje med vårt hermeneutiska förhållningssätt har vi valt en kvalitativ forskningsmetod.
Denna metod kallas även ”konstruktivistisk” eller ”tolkande” (Bryman, 1997, s.11).
Deltagande observationer, ostrukturerade intervjuer utgör enligt Bryman (1997, s.58) exempel
på kvalitativ forskning. Vi har valt att använda oss av en semi-strukturerad intervjuform, där
vi förvisso har färdiga frågor, men som används för att föra en öppen konversation om
fallföretagets internkontroll. Vårt mål är att styra konversationen i så liten utsträckning som
möjligt.

”[...]qualitative research can be construed as a research strategy that usually emphasizes
words rather than quantification in the collection and analysis of data” (Bryman, 2008, s. 22)

Här nämns alltså att kvalitativ forskning är en strategi som riktar sig mot att samla och
analysera data i form av ord istället för siffror, vilka är vanliga inom traditionell, kvantitativ
forskning. Detta är ett kriterium som vi uppfyller, då vi samlar data genom intervjuer och
kommer att analysera och presentera våra resultat i denna form.

”[Qualitative research] has rejected the practices and norms of the natural scientific model
and of positivism in particular in preference for an emphasis on the ways in which individuals
interpret their social world” (Bryman, 2008, s. 22)

Ovan beskrivs alltså att kvalitativ forskning alltså betonar de tolkningar som respondenten gör
av sin egen sociala omgivning. Detta kan inte göras genom traditionella forskningsmetoder,
och det innebär alltså en markant skillnad mot kvantitativ forskning. En forskningsmetod som
vi anser vara effektiv för att få en inblick i hur en individ tolkar sin sociala värld är genom
djupintervjuer och användning av öppna frågor. Därför har vi valt denna metod för att studera
fallföretagets internkontroll.
Enligt Bryman (2008, s.366) finns det fyra särdrag för kvalitativ forskning. Den är oftast
induktiv, som vi ska gå in på senare. Den är tolkningsbaserad, ofta konstruktivistisk ur
ontologisk synpunkt (att sociala konstruktioner skapas genom människors interaktioner,
istället för att vara möjliga att skilja från dessa personer).

Inom kvalitativ forskning är enligt Bryman (1997, s.106) fallstudien en vanligt förekommande
metod. Detta innebär att en enda entitet (till exempel ett företag eller skola) studeras. Ett av de
centrala problemen med fallstudien rör huruvida resultaten som genererats från den kan
generaliseras till övriga samhället eller ej. Forskning som baseras på intervjuer är något lättare
att generalisera, då respondenterna kan komma från olika miljöer. Vi har valt att använda oss
av en fallstudie som metod, då vi upplever att internkontroll är ett komplext begrepp som ofta
genomsyrar en hel organisation. Det är med andra ord för oss omöjligt att skilja ett företags
internkontroll från exempelvis dess organisationsstruktur, och på grund av detta anser vi att
ett företag är tillräckligt. Vi inser att överförbarheten av våra resultat är väldigt begränsad,
men vi anser trots detta att denna studie kan bidra till den vetenskapliga världen. Detta på
grund av att lärdomar och kunskap kommer att kunna erhållas när individer tar del av de
framgångar och motgångar som fallföretaget upplevt. Vi har förvisso använt oss av
ostrukturerade intervjuer, men på grund av att dessa skett med personer inom samma företag
ökar de inte överförbarheten i vårt arbete nämnvärt.
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Vid ostrukturerade intervjuer kan allt från ett frågeschema eller endast ett antal teman
användas (Bryman, 1997, s.59). Vi har valt att använda oss av en ganska omfattande
frågemall som i stort liknar ett frågeschema som Bryman talade om (se bilaga HJGKDG).
Syftet med denna var inte att följa den till punkt och pricka, utan snarare att vi skulle använda
den som ett hjälpmedel för att säkerställa att samtliga ämnesområden som vi ville ta upp
skulle finnas representerade under intervjun. Det fanns också ett antal frågor som kunde
fungera som stöd för intervjun. Tanken var dock att försöka få våra respondenter att tala fritt
och ohämmat, och därmed ta upp de ämnen som de själva ansåg vara viktigast. Öppna frågor
användes i så stor utsträckning som möjligt, men även frågor av uppföljnings- och
specificerande karaktär användes.

Nackdelen med att använda en relativt ostrukturerad frågemall är att respondenten kan driva
iväg från ursprungsämnet, vilket innebär att vi tappar lite kontroll över intervjun. Vi anser
dock att fördelarna väger upp nackdelarna, då man kan få information som respondenten
tycker är viktig när han/hon driver iväg från ämnet. Det gör också att vi låter respondenten
tala fritt, utan att behöva anpassa sig till vår teoretiska kunskapsram allt för mycket.

Enligt Bryman (1997, s. 77) finns det några karakteriserande drag för kvalitativ forskning.
Bland dessa nämns att man inom kvalitativ forskning försöker att studera fenomen genom
respondentens perspektiv. Dessutom är det vanligt att man studerar ett fenomen under en
längre tidsperiod (ett bra exempel på detta är antropologi). Vi uppfyller båda dessa kriterier i
vår studie, då vi genom vår intervju försöker att skapa en förståelse för respondenten och de
motiv som ligger bakom individens beslut. Dessutom kommer vi att studera ett företag en
längre tidsperiod, och lämna ute företeelser inom andra företag eller organisationer.

I linje med ovanstående drag för kvalitativ forskning så försöker kvalitativ forskning gå
djupare än att enbart producera rena beskrivningar av företeelser, och istället analysera dessa
på en djupare nivå (Bryman, 1997, s.79)

Kvalitativ forskning förknippas också starkt med kontextualism, eller viljan att se företeelser i
sina sammanhang. Detta gäller i högsta grad vår uppsats, eftersom att vi anser att kontexten är
central för att man ska kunna bedöma innehållet i ett meddelande. (Bryman, 1997, s.80)

Kvalitativ forskning skiljer sig också från kvantitativ genom att forskaren vill studera våra liv
som en process, och därmed ta upp bakgrundsfaktorer till ett beslut istället för att endast
koncentrera sig på själva beslutet. (Bryman, 1997, s.82) Detta är även det någonting som är
aktuellt för vår studie, då vi är intresserade av alla faktorer, som de bedöms av vår respondent,
som har haft inflytande på fallsföretagets internkontroll.

Kvalitativ forskning kan enligt Bryman (1997, s.83) sällan byggas på forskarens egen
referensram, då referensramarna kan variera mellan individer. Istället för att i förväg
bestämma vad som skall studeras tenderar forskaren att istället låta respondentens referensram
hamna i centrum. Detta görs genom att en ostrukturerad datainsamlingsprocess används. Detta
kan också göra att forskaren hittar nya frågeställningar under forskningsarbetet. Trots detta
har vi valt att läsa in oss på området internkontroll, inte bara för att kunna skapa en relevant
frågeställning utan också för att ha en uppfattning om hur forskarvärlden ser på internkontroll,
vilka delar den bör innehålla och vad som kännetecknar god internkontroll. Vi är dock
noggranna med att inte låta vår referensram vara den dominerande i denna uppsats, utan låta
respondenterna höras i så stor utsträckning som möjligt.
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”[Qualitative research] embodies a view of social reality as a constantly shifting mergent
property of individuals´ creation” (Bryman, 2008, s. 22)

Bryman påstår alltså att vår sociala verklighet både skapas och förändras kontinuerligt enligt
ett kvalitativt synsätt. Läs mer om våra ontologiska ställningstaganden nedan.

Kvalitativ forskning tenderar enligt Patton (1987, s. 49) att generera en stor mängd
information från ett fåtal respondenter, medan kvantitativ forskning genererar relativt lite
information från ett större antal respondenter. Det föreligger på detta vis även i vårt fall, så vi
syftar till att samla en stor mängd information från ett väldigt litet antal respondenter.

2.3. Ontologi
Enligt Bryman (2008, s. 18) handlar ontologi om sociala konstruktioners natur. Exempel på
sociala konstruktioner inkluderar företag, skolor, samhällen, nationer etc. Frågan är huruvida
man ska anse att dessa konstruktioner skapas och förändras med människor, och skapas av
oss, eller om de är externt förankrade och existerar oberoende av oss. Det finns två
huvudinriktningar inom detta område; objektivism och konstruktionism/konstruktivism.

Objektivismen anser att sociala fenomen existerar oberoende av oss, och kan anses vara
påtagliga institutioner. Dessa fenomen är utom vår kontroll, och med egna regler och mål kan
de anses ha ett eget liv, oberoende av oss. Vår kultur är ett tankesystem som binder oss genom
att vi påverkas av den, snarare än ett flexibelt tankesystem som omarbetas konstant. (Bryman,
2008, s.18)

Alternativet till objektivismen kallas för konstruktionism (eller konstruktivism), och enligt
denna inriktning är sociala institutioner och hierarkier någonting som ”förhandlas fram”, och
som är i konstant förändring. Lika så är vår kultur under konstant förändring, och någonting
som förändras i takt med att nya situationer uppstår. (Bryman, 2009, s.20)

Vi ligger närmare konstruktionismen i fråga om vår syn på sociala strukturer som kultur och
företag. Vi anser att kultur och organisationer i stor utsträckning är någonting föränderligt,
som vi kan påverka. Bra exempel på hur företagsstrukturer och hierarkier förhandlas fram kan
vara hur en avdelning för sociala frågor skapas inom ett företag efter interna påtryckningar. I
fråga om kultur så anser vi att det förvisso är ett antal ”spelregler” för ett land eller en
civilisation, och som utövar vissa påtryckningar mot den enskilda individen. Vi menar dock
att spelreglerna ligger under konstant utvärdering och förändras i takt med att individerna som
den innefattar förändras.

2.4. Epistemologi
Huvudproblemet inom epistemologin rör huruvida samhällsvetenskapliga ämnen kan studeras
på samma sätt som de naturvetenskapliga. Bryman (2008, s.13) uttrycker det på följande vis:

”An epistemological issue concerns the question of what is (or should be) regarded as
acceptable knowledge in a discipline” (Bryman, 2008, s.13)

Epistomologi handlar alltså om vilken kunskap som kan anses som godkänd, vetenskaplig
kunskap och inte inom ett visst vetenskapligt fält.
Inriktningen som förespråkar en naturvetenskaplig inriktning för samhällsstudier kallas
positivism, och enligt denna inriktning måste de mänskliga sinnena kunna uppfatta ett
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fenomen för att det skall anses som kunskap. Teori skall användas för att skapa en hypotes
som i sin tur antingen antas eller förkastas. Forskning måste vara objektiv, och faktainsamling
används för att skapa regler. (Bryman, 2008, s. 13)

I motsats till positivismen finns enligt Bryman (2008, s. 15) en interpretativ, eller
tolkningsbaserad inriktning. Grundtanken bakom denna inriktning är att sociala
konstruktioner är så olika naturvetenskapen att andra metoder kan och bör användas. Den
menar att vår omvärld inte betyder någonting för växt- och djurrikets studieobjekt, medan
människor har skapat mening i och tolkat sin omgivning. Det är därför viktigt att skapa en
förståelse för personer och fenomen genom att tolka respondenternas syn på dessa.

Vi anser att människan och våra sociala konstruktioner skiljer sig markant från djurriket, och
därför bör dessa studeras på ett annat sätt. Vi anser vidare att det finns saker som inte kan
uppfattas av våra sinnen (till exempel kultur), men som ändå kan ha en dramatisk påverkan på
ett fenomen. Det är omöjligt att kvantifiera begreppet ”kultur”, och därför ter sig en
positivistisk inriktning olämplig. Vidare har vi inte valt att använda någon hypotes, vi har med
andra ord inga nedskrivna förutfattade meningar för vad vi kommer att ta reda på med denna
studie. Istället har vi identifierat ett problem som vi bedömer behövs utredas. Vi ligger med
andra ord närmare en interpretativ hållning än en positivistisk.

2.5. Deduktion och induktion
Deduktion är en typisk metod för positivismen, och utgår från att forskaren genom att
använda existerande teori ställer upp en hypotes, testar den, och drar slutsatser. Dessa
slutsatser utgör därmed ett stöd eller en falsifiering av hypotesen. Induktion är en metod som
istället är förknippad med hermeneutiken, och här är processen den omvända. Här börjar
forskaren med att samla in data utifrån en frågeställning. Det empiriska materialet används
sedan för att skapa en hypotes, som samtidigt blir styrkt den insamlade informationen.
(Hartman, 2001, s.24-25)

För vår studie har vi valt en induktiv metod. Vi utgår nämligen från en frågeställning och
genomför vår undersökning med syfte att i slutändan ha bildat en ny modell för hur
internkontroll kan se ut i ett företag. Det är dock viktigt att poängtera att vi i stort utgår ifrån
COSO-rapporten för att skapa oss en uppfattning om ämnesområdet. Denna modell används
också i syfte att utvärdera vårt fallföretags internkontroll, och att utgå från teori på detta sätt är
klart kännetecknande för deduktionen.

2.6. Sanningskriterier
Bryman (2008, s. 377) har identifierat två huvudområden vad gäller kvalitativ forskning;
tillförlitlighet (trustworthiness) och autenticitet. Trovärdighet kan i sin tur delas upp i fyra
sanningskriterier.

Fallstudier kan inte bidra med statistisk generalisering utan enbart analytisk generalisering.
Analytisk generalisering är viktigt eftersom på så sätt bidrar studien till befintlig teori inom
området. Studien kan anses vara generaliserbart enbart om studien är tydligt utformad utifrån
befintlig teori och forskarna har varit analytiska i jämförande av teori med empirisk data
(Rowley, 2002 och Patton och Appelbaum, 2003).

Som tidigare nämnt har vi utgått från COSOs ramverk för att strukturera arbetet och denna
struktur genomsyrar teori-, empiri- och analyskapitlen. Detta visar att vi har tydligt utgått från
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befintlig teori vid utformande av vår studie. Vidare har vi varit noggranna med att utforma
intervjuerna med utgång från COSOs rekommendationer och även när vi har haft våra
observationer och årsredovisningsanalys har vi fokuset legat i de punkter COSO har
rekommenderat. Detta påvisar även att vi har utövat utifrån befintlig teori. Slutligen har vi
prioriterat större tiden av studien till analysen eftersom vi har varit medvetna om att denna del
är en väldigt viktig del av studien. Vi anser därför att studien är analytisk genrealiserbart.

Överförbarhet handlar om huruvida forskningsresultat kan generaliseras utanför den miljö
som studeras. Kvalitativ forskning tenderar att samla en större mängd information från ett
mindre antal respondenter, varvid generaliseringar kan bli omöjliga. Inom kvalitativ forskning
rekommenderas det därför ofta att forskaren presenterar så rikligt med information som
möjligt, vilket kan underlätta för läsaren att dra slutsatser kring hur överförbara resultaten är.
(Bryman, 2008, s.377)

Vi är väl medvetna om att våra resultat i denna studie ej kan generaliseras till andra företag
eller organisationer. Detta är ett problem inom kvalitativ forskning överhuvudtaget, men vi
anser att problemet är än mer centralt i vårt fall. Detta är på grund av att vi har valt att göra en
Fallstudie, och vi anser att våra resultat kan generaliseras till fallföretaget, men inte utanför
företaget. Vårt syfte är dock inte att skapa en förståelse för hur svenska företag arbetar med
internkontroll (eller liknande), utan att ge en djupare förståelse för hur ett specifikt företag tar
sig an de problem som är förknippade med ämnet. Denna information kan i sin tur användas
som inspiration eller statuera exempel för både forskare, studenter och företag som har
intresse av dessa frågor.

Det tredje sanningskriteriet rör pålitligheten i forskningen. Pålitligheten förbättras genom att
alla beslut och resultat kring studien redovisas, från hur respondenter valts till studien till
transkriptionerna som framställts från intervjuer. Poängen med att redovisa detta är att det gör
det enkelt för läsaren att följa med i hur forskningsprocessen har sett ut. Dessutom kan han
eller hon enkelt utvärdera de svar som forskaren har fått och därigenom bedöma pålitligheten
i forskningen.(Bryman, 2008, s. 378)

På grund av det tredje kriteriet har vi därför valt att publicera de förberedelsefrågor som
använts under intervjun. Dessutom använder vi oss av citat från respondenten i den mån det är
möjligt, för att läsaren enkelt skall kunna dra egna slutsatser kring det som respondenten
säger. De beslut som ligger till grund för vårt praktiska arbete under studien finns beskrivet i
kapitlet om praktisk metod, och kommer att bidra väsentligt till läsarens förståelse för vår
studie.

Det fjärde sanningskriteriet (confirmability) rör enligt Bryman (2008, s. 379) forskarens
förmåga att hålla sina personliga åsikter och fördomar utanför forskningsprocessen. Inom
kvalitativ forskning anses det som en omöjlighet att vara fullständigt objektiv, men det bör
vara tydligt att forskaren inte medvetet har försökt att påverka forskningens resultat eller
process. För att handkas med denna problematik är det en fördel att vi är två. Genom att
arbeta tillsammans med tolkning, transkribering och liknande kan vi diskutera våra resultat
och på detta sätt hålla oss uppmärksamma på vad som är egna åsikter och vad respondenten
verkligen säger.

Autenticitet rör huruvida forskningen på ett rättvist sätt reflekterar respondenterna, underlättar
respondenternas förståelse för deras miljö, deras förståelse för varandra, och slutligen om
forskningen har sporrat dem att förändra sin situation. (Bryman, 2008, s. 379)
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3. Teoretisk ramverk
I detta kapitel förklarar vi ingående det teoretiska ramverk som vi har grundat vår studie på.
Vi börjar med att redogöra för Svensk kod för bolagstyrning för att visa att internkontroll är
ett aktuellt och viktigt ämne . Eftersom vårt fallföretag inte är ett noterat bolag och Koden är
främst avsett för marknadsnoterade bolag har vi även jämfört Koden med Aktiebolagslagen
(ABL). Vidare är syftet med teoretiska ramverket att ge läsaren en god inblick i COSOs
riktlinjer och perspektiv på internkontroll.

3.1. Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:130)
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) är ett led i självregleringen av det svenska
näringslivet. Koden är avsedd för alla svenska bolag, vilkas aktier är upptagna till handel på
svensk reglerad marknad. Koden infördes 1 juli 2005 och reviderades 1 juli 2008 utifrån nya
bestämmelser i ABL. Den nya Koden innebar förkortning och förenkling av den befintliga
Koden. En ny kod träder i kraft 1 februari 2010, även dessa förändringar grundar sig från
ändringar i ABL samt nya lagar på den svenska aktiemarknaden. Koden är inte tvingande utan
bygger på den så kallade följ- och förklara principen (Bolagsstyrning.se). Denna innebär att
när bolag väljer att avvika från en viss regel ska skälen till denna avvikelse redovisas (SOU
2004:130, s.74). Eftersom vårt fallföretags aktier inte är upptagna till handel har vi även
jämfört Koden med Aktiebolagslagen.

Punkt 3.7 i Koden behandlar intern kontroll och internrevision. Enligt Koden har styrelsen
huvudsakliga ansvaret för bolagets interna kontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att
skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar(SOU 2004:130, s.43). Enligt punkt 3.7.1
ska styrelsen se till att bolaget håller en god intern kontroll. Vidare ska styrelsen regelbundet
hålla sig uppdaterad och utvärdera hur internkontrollen fungerar. Detta kan kopplas till 8 kap.
3 § 2st ABL som menar att syrelsen ska se till att organisationen är utformad så att
bokföringen, medelförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt. 8 kap. 4 § 2 st ABL förklarar vidare att styrelsen ska lämna skriftliga
instruktioner för hur och när uppgifter om styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska
situation ska samlas i och rapporteras . Enligt Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2005) går
Koden längre än ABL på grund av kodens krav på god intern kontroll och en årlig
styrelserapport om den interna kontrollen. Även om ABL inte uttryckligen efterfrågar god
intern kontroll anser vi att ” bokföringen, medelförvaltningen och bolagets ekonomiska
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt” har samma betydelse. Enligt punkt
3.7.2 ska styrelsen årligen upprätta rapport om hur internkontrollen avseende den finansiella
redovisningen är upprättad och hur väl den har fungerat. Denna rapport ska granskas av
bolagets revisor och enligt punkt 5.2.1 ska den vara en del av bolagets årsredovisning. Denna
del av koden går längre än bestämmelserna i ABL. Enligt punkt 3.7.3 ska styrelsen i bolag
som saknar internrevision årligen pröva behovet av denna funktion och motivera sitt
ställningstagande i en rapport.

Punkt 3.8 i Koden syftar till att bolaget ska ha ett formaliserat och transparent system som
säkerställer att principer för finansiella rapporteringen och internkontrollen efterlevs. Enligt
punkt 3.8.2 ska styrelsen utse ett revisionsutskott som ska bestå av minst tre
styrelseledamöter. Majoriteten av dessa ska vara oberoende i förhållande till företaget och
ledningen och minst en av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolagets större
ägare. Revisionsutskottets främsta uppgift är kvalitetssäkring av företagets finansiella
rapportering samt kommunikationen med företagets externa revisor. Utskottet ska hålla
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fortlöpande möten med externa revisorer för att få en förståelse för revisorsinsatsen och för att
diskutera samordningen mellan den interna och externa revisionen. Det är också
revisionsutskottets uppgift att fasställa vilka andra tjänster än revision som ska införskaffas av
företagets revisor. Slutligen har utskottet som uppgift att utvärdera revisionsinsatsen och
informera valberedningen om resultatet av utvärderingen. Enligt ABL 8 kap. 49 a § ska
aktiebolag som har värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad ha ett
revisionsutskott. Av ABL 8 kap. 49 b § punkt 2 framgår det att revisionsutskottet har som
ansvar att övervaka effektiviteten av bolagets internkontroll och internrevision med avseende
till den finansiella rapporteringen. Utifrån ovanstående kan vi dra slutsatsen att svenska regler
och riktlinjer angående intern kontroll är i större utsträckning ämnade för marknadsnoterade
bolag. Därför är det också intressant att undersöka hur dessa följs av ett företag som inte är
marknadsnoterad och därmed inte har några formella krav på dess internkontroll.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2005) menar att kodgruppen valde att hålla
bestämmelserna kortfattade eftersom de förväntar sig att goda förebilder ska utveckla god
praxis för uppföljning och tillämpandet av COSOs rekommendationer om internkontroll. I
detta kapitel redogör vi för COSOs ramverk och rekommendationer. COSOs beståndsdelar av
internkontrollen kommer sedan att lägga grunden av utformandet av vårt arbete.

3.2. Internkontroll- COSOs Ramverk
Dynamiska företagsmiljöer som snabbt och ständigt är föränderliga, konsumenters och andra
intressenters varierande efterfrågan och företagens behov av tillväxt är några faktorer som gör
den interna kontrollen till en viktig fråga för många företagsledningar. Internkontroll används
för att hjälpa företaget uppnå sina målsättningar och för att minimera oförutsägbara händelser
längs vägen (1992 s.1).

COSO definierar internkontroll som:
“a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel,
designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the
following categories:

● Effectiveness and efficiency of operations.
● Reliability of financial reporting.
● Compliance with applicable laws and regulations.” (1992 s.13)

Den interna kontrollen skall alltså kunna tillhandla rimlig försäkran angående effektivitet av
företagets verksamhet, årsredovisningens tillförlitlighet, det vill säga att all publicerad data
inom delårs- och årsrapporten är riktiga och slutligen överensstämmelse med lagar och
regleringar som berör företaget.

Med utgångspunkt från denna definiering menar COSO (1992 s.13) att den interna kontrollen
är en process, det vill säga det är inget mål i sig utan hjälpmedel för att kunna nå andra mål.
Denna process påverkas av människor och är inte enbart manualer och policys. Den interna
kontrollen kan tillhandhålla en viss rimlig försäkran och inte absolut försäkran om de olika
kategorierna.
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Enligt Jones (2008) är internkontroll, för organisationer, ett av de mest användbara verktygen
att påvisa trovärdighet gentemot intressenter samt att hålla god kontroll och översyn över
deras verksamhet. Kontroll av finansiella och ickefinansiella aktiviteter hjälper ledningen att
driva verksamheten effektivt, skydda tillgångarna, undvika fel och bedrägerier och att
förbereda tillförlitliga och kompletta bokföringar (Auditing Practices Board, 1995, i Jones,
2008).

Internkontroll består enligt COSOs ramverk (1992 s.16-17) av fem sammanlänkande
beståndsdelar. Dessa härstammar från hur företagsledningen generellt driver en affärsrörelse
och är sammanlänkad med
företagsstyrningen. Internkontrollens
komponenter är följande;
kontrollmiljön, riskbedömning,
kontrollaktiviteter, information och
kommunikation samt slutligen
granskning. Kontrollmiljön utgörs av
affärsklimatet där medarbetarna utför
sina uppgifter och fullgör sina
kontrollaktiviteter. Kontrollmiljön är
underlaget för internkontrollens andra
beståndsdelar. Inom denna miljö
kartlägger ledningen eventuella risker
mot företagets målsättningar och
utvecklar lämpliga aktiviteter för att
motverka dessa risker. Vidare
kommuniceras dessa aktiviteter till
resten av företaget så att personalen vet
vilka kontroller som kommer att
påverka deras arbeten. Slutligen
granskas alla beståndsdelar av det
interna kontrollsystemet och en bedömning
av kontrollsystemets effektivitet återges.

3.2.1. Kontrollmiljö
Enligt COSO (1992 s.23) är kontrollmiljön
grunden för ett företag och har en väsentlig
påvekan på företagets alla affärsaktiviteter.
Kontrollmiljön påverkar bedömningen av
riskerna, konstrueringen av
kontrollaktiviteterna, information och
kommunikationssystemet samt
granskningsarbetet. Kontrollmiljön påverkas i
sin tur av företagskulturen. Den influerar medarbetarnas vardagliga sysslor och
kontrollmedvetenheten av de anställda. Affärsrörelser med effektiv internkontroll strävar efter
att ha personal med hög grad av integritet, kontrollmedvetenhet och god kommunikation
mellan olika nivåer i företaget. Vidare fastställer de lämpliga skriftliga policys, mål och

Figur 3.1. Den interna kontrollens komponenter
(COSO,1992, s. 17)
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visioner samt en lämplig uppförandekod vilken förespråkar samarbete och gemensamma
värderingar som alla medarbetarna kan ta del av.

Enligt Konrath (1999) är kontrollmiljön den fundamentala omgivningen som inrymmer andra
delar av den interna kontrollen. Företagets och ledningens filosofi, organisationsstruktur,
tillvägagång för implementering av kontroller, behörigheter och ansvarsområden är bland
kontrollmiljöns huvudsakliga områden.

Nedan redogörs de faktorer som ingår i och påverkar kontrollmiljön. Alla faktorer är viktiga
för företagets interna kontroll men i vilken utsträckning dessa faktorer påverkar varierar från
företag till företag (1992 s.23).

3.2.1.1. Integritet och etiska värderingar

COSO menar att (1992 s.23f) integritet och etiska värderingar är den viktigaste faktorn i ett
företags kontrollmiljö. Hög integritet och goda värderingar är både viktigt för själva företaget
och för affärsrörelsens intressenter. Det är företagsledningens ansvar att fastställa företagets
grundvärderingar och prägla hög integritet som genomsyrar hela organisationen. Om företaget
har många intressenter kan detta vara ett mycket komplext arbete. Hög integritet och goda
etiska värderingar är en del av företagskulturen och inte lika utsträckning styrd av företagets
officiella policy. Enligt COSO är officiella policys vad ledningen vill ska hända i en
organisation medan företagskulturen styr vad som faktiskt händer.

Enligt COSO (1992, s.25f) kan pressen att nå orealistiskt höga mål på kort sikt,
högprestandaberoende belöningssystem, saknaden av eller ineffektiv kontrollsystem, hög grad
av decentralisering, svag intern redovisning, oengagerad styrelse och företagsledning och
irrelevanta bestraffningssystem kan inbjuda oärlig, olaglig och oetiska förfaranden. Vidare
menar COSO menar att det är ledningens uppgift att se till att alla i företaget känner av
företagets värderingar och att kunna vägleda personalen till att följa företagskulturen.

Trots att COSO betonar vikten av företagets integritet och etiska värderingar, visar en studie
genomförd av Bernardi1 (Bernardi, 2006) att väldigt få revisionsfirmor belyser dessa frågor i
deras revisionsrapporter. Detta även om företaget misstänks ha begått bedrägerier. Resultatet
från Bernardis studier är därmed inte i linje med COSOs rekommendationer.

Spira och Page (2003) menar risken att bedrägeri begås inom företaget och risken att
personalens kompetens är bristfalliga är väldigt svåra att hantera. De menar dock att dessa
risker väsentligen kan dämpas genom en god intern kontroll.

3.2.1.2. Kompetens

Enligt COSO (1992 s.26) är det viktigt att ett företag anställer rätt arbetskraft. Ledningen bör
avgöra vad ett visst jobb kräver för kompetensnivå och sedan anställa någon med rätt
kunskapsnivå och kompetens.

3.2.1.3. Företagsstyrelsen

COSO menar att (1992, s.26f) företagsstyrelsen har en central roll i en rörelses internkontroll.
Det är upp till styrelsen att vara goda förebilder och upprätta en bra företagskultur i en
organisation. Det är vidare nödvändigt att styrelsen är oberoende av företagsledningen och att

1 Establishing a baseline for assessing the frequency of auditors’ comments concerning perceived client integrity



Teoretiskt ramverk

16

de är objektiva vid besluttaganden. Det är dock viktigt att VD:n och en del chefer är med i
styrelsen eftersom de tillhandhåller väsentlig information om företagets operationer.

3.2.1.4. Ledningens inställning och handlingssätt

Företagsledningens inställning och handlingssätt har direkt inverkan på hur verksamheten
styrs och vilka risker som tas. Ett företag som har varit framgångsrik och som har haft goda
tider bakom sig kan vara mer öppen för risker än ett företag som har haft ekonomiska
svårigheter. Vidare har ledningens inställning till årsredovisningen och hur den skall
genomföras inverkan på hur företaget styrs och därmed på kontrollmiljön. Ledningen kan
välja mellan olika redovisningsprinciper och om de ska ha försiktig eller aggressiv inriktning
på redovisningen (1992, s.27).

3.2.1.5. Organisationsstrukturen

Hur ett företag är strukturerad och graden av formalitet inom företaget har en direkt relation
med hur rörelsens aktiviteter genomförs och effektiviteten av kontrollsystemet och
granskningsarbetet. Hur aktiviteter genomförs syftar i vissa fall till på vilket sätt ett företag
organiserar sin så kallade värdekedja, det vill säga varumottagning, produktion, logistik,
marknadsföring, försäljning och service. Vidare är strukturen på informationsflödet inom
företaget väsentligt för den interna kontrollen. Det är till exempel fördelaktigt att den interna
redovisningsavdelningen har obegränsad tillgång till ekonomiavdelningens arbete, eftersom
det är just ekonomiavdelningen som ansvarar för den finansiella rapporteringen. Slutligen bör
organisationsstrukturen passa företagets karaktärsdrag och behov. Stora företag med många
och utspridda avdelningar behöver ofta ha en välstrukturerad organisation med formella
policys medan mindre företag inte nödvändigtvis behöver lägga ned lika stor vikt på
strukturering och formalitet (1992, s.28).

Enligt Wang och Ahmed (2003) finns det huvudsakligen två sätt att strukturera ett företag.
Antingen är de mekanistiska eller organiska. Mekanistisk struktur karaktäriseras av hög strikt
hierarki och hög grad av formalitet och är utvecklad för att uppnå hög effektivitet. Organisk
struktur innebär en plan och team-baserad företagsmiljö och är karaktäriseras av en informell
företagsmiljö. Mekanistiska företag har ofta högre grad kontroll medan organiska företag
lägger större ansvar på de anställda. Organiska företag har ofta en mer öppen företagskultur
som är främst baserad på förtroende istället för strikta kontroller och maktstruktur. Vidare
menar Wang och Ahmed att en företagsstruktur baserad på förtroende och tillit är fördelaktigt
för kommunikationen och idéspridningen inom ett företag. Dessa företag kännetecknas vidare
av transparens och en öppen företagsledning.

3.2.1.6. Tilldelning av bestämmanderätt och ansvar

Vilka som fattar beslut i företag och i vilken nivå i företagshierarkin besluten tas är av stor
betydelse för ett företags kontrollmiljö. Styrelsen kan bestämma att besluten skall fattas längre
upp eller längre ned i företagshierarkin. När beslut tas längre ned i företagshierarkin är det
viktigt att beslutfattarna har företagets målsättningar som prioritet och att företaget har en
stark kontroll och riskhanteringsförfarande för att säkerställa att dess policys och metoder
efterlevs (COSO, 1992, s.28).

3.2.1.7. Human Resources

Enligt COSO (1992 s.29) är det av stor betydelse att anställa rätt personal. Det är Human
Resources (HR) avdelningens ansvar att individen som anställs är rätt för jobbet; har rätt
kompetens, motivation, värderingar och hög integritet. Kompetent personal är att likställa
med konkurrenskraft varför det är av stor betydelse att HR avdelningen väljer ut rätt personal
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och skapar metoder för att ta hand om medarbetarna och se till att de är tillfredsställda. Det
ligger därmed i dess ansvar att upprätta en inlärningsplan som skolar in medarbetarna i
företagets metoder och värderingar och en utbildningsplan som hjälper personalen att
utvecklas.

Utifrån ovanstående kan vi dra slutsatsen att COSO utgår från att tillfredställda medarbetare
presterar bättre än de som inte är tillfredsställda. Forskning inom detta område visar dock att
detta inte alltid stämmer. Silvestro (2002) utförde en studie på en av Englands främsta
stormarknadskedjor där han undersökte sambandet mellan arbetarnas tillfredställelse och
butikernas lönsamhet och produktivitet. Studien visade att de mest lönsamma och produktiva
butikerna var de som hade minst nöjda och tillfredställda arbetare. Silvestro undersökte också
sambandet mellan butikernas lönsamhet och produktivitet med arbetarnas lojalitet mätt i
personalomsättning. Även här resulterade studien i ett negativt samband.

Taris och Schreurs (2009) har i deras studie undersökt sambandet mellan arbetares

tillfredställelse, nivån på kontroller och support till de anställde inom organisationer. De har

framhävt att företag med rimliga krav på arbetarna, goda kontroller som har stödåtgärder till

de anställda har generellt nöjdare medarbetare.

HR avdelningen konstruerar även belönings- och bestraffningssystem. Det är viktigt grunden
för belöningar och bestraffningar är relevanta och i linje med företagets målsättningar.
Rappaport (1999) menar att finansiella bonussystem kan många gånger leda till kortsiktigt
tänkande. De som omfattas av sådana belöningssystem kan agera så att företaget vinner
fördelar kortsiktigt men tar skada på längre sikt. Belöningssystem måste utformas så att det
finns tydliga incitament för de anställda ska agera långsiktigt fördelaktigt för organisationen.

Sammanfattningsvis är den interna kontrollmiljön grundläggande för ett företags
kontrollsystem, effektivitet och lönsamhet. Ett företag som saknar en god kontrollmiljö har
enligt COSO (1992 s.30) större sannolikhet att gå med ekonomiska förluster, få sämre rykte
av omgivningen eller till och med hamna i obestånd. Effektiv kontrollmiljö möjliggör ett
verkningsfullt kontrollsystem, lyckade långsiktiga affärer och affärsförhållanden.

3.2.1.8. Information och Kommunikation

Information är nödvändigt i alla delar av ett företag, för att möjliggöra beslutsfattande, för att
utvärdera strategier, för att utvärdera prestationer med mera, och för att i slutändan nå
uppsatta mål. (COSO, 1992, s. 59)

Information hittas och samlas ofta i så kallade informationssystem, där också rapportering och
processer för dess hantering kan underlättas. Dessa system kan vara manuella eller
automatiserade, och kan täcka in både intern information (som har med företagets egna
processer att göra) eller information från den externa miljön. Vissa informationssystem är mer
formella, medan konversationer med kunder och leverantörer också kan räknas som en del av
ett företags informationssystem. För att ett informationssystem ska vara effektivt är det dock
viktigt att det hittar nödvändig information i rätt tid, och rapporterar detta så effektivt som
möjligt (COSO, 1992, s.60)

COSO (1992, s.62) har utvecklat några kriterier som all information bör uppfylla för att kunna
anses vara av kvalitet; först måste det säkerställas att informationsinnehållet är relevant och
tillräckligt. Sedan måste den erhållas i rätt tid. Den bör också vara ny, korrekt och enkel att
komma åt för rätt aktörer.
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Barrick och Spilker (2003) har visat att olika beslutsfattare eller andra individer som måste ta
till sig en stor mängd information har olika sätt att bearbeta informationen beroende på deras
individuella kunskap inom ämnet i fråga. De individerna med stor kunskap eller erfarenhet
har en större benägenhet att sortera bort irrelevant information och fatta beslut baserat på den.
Detta är mer krävande, men leder som regel till högre effektivitet i beslutsfattandet. Därmed
har dessa individer också en mer målinriktad process för informationssortering och
beslutsfattande. Personer med en lägre nivå av kunskap eller erfarenhet har en tendens att
utvärdera varje bit av information allt eftersom att den presenteras, och även beslutsfattandet
sker på detta vis. Kontextuella omständigheter kan dock variera detta; i vissa fall kan
beslutsfattare med mindre kunskap och erfarenhet kan använda målmedvetna strategier med
vissa verktyg. Erfarna och kunniga beslutsfattare kan också övergå till en mer sekventiell
process för informationsbearbetning när de helt agerar efter information från en extern källa.

Kommunikation är en central del i informationssystem, och kan delas upp i två typer; den som
sker inuti företaget (intern kommunikation) och den som sker ut mot övriga samhället (extern
kommunikation). Vad gäller den interna kommunikationen kring internkontroll är det enligt
COSO (1992, s.63) är det viktigt att ledningen kommunicerar till hela företaget att funktionen
är viktig, samt ser till att alla individer förstår sina respektive roller och ansvarsområden.
Dessutom behöver samtliga anställda i företaget ha en grundläggande förståelse för företagets
internkontroll. Detta för att problem med internkontrollen lättare ska kunna identifieras, och
för att andra problem undvikas. Anställda behöver också kunskap om hur deras olika
arbetsuppgifter hänger samman, och på detta vis underlätta identifikation av oacceptabelt
beteende från andra avdelningar eller individer.

Det är också viktigt att det finns utrymme och möjligheter för personal att kommunicera
eventuella problem eller andra frågor uppåt inom organisationen. I många fall är det anställda
i ”botten” av företagshierarkin som har lättast att finna problem eller möjligheter med
verksamheten, och det är viktigt att ledningen är villig att lyssna på dem. Slutligen är det
också kritiskt att företagsledningen har en öppen och god kommunikation med styrelsen, för
att de senare ska kunna hålla sig uppdaterade om bland annat risker och resultat. (COSO,
1992, s.64)

Företag kan få god insikt om sin egen verksamhet genom att lyssna på feedback från kunder,
leverantörer och andra aktörer. Företag kan också få insikt i hur väl internkontrollen fungerar,
bland annat från externa revisorer eller lagstiftning. Det är därför viktigt att den externa
kommunikationen fungerar som tänkt. (COSO 1992, s.65)

Jones (2008) beskriver information och kommunikation som att upprätta procedurer för
periodisk uppfångning, dokumentation och rapportering av företagets transaktioner. Relevant
information är viktigt för att driva en organisation effektivt.

3.2.2. Riskbedömning
Alla företag, stora som små, ställs inför såväl
interna som externa risker. Hanteringen av dessa
risker påverkar om företaget kan nå sina mål,
kunna konkurrera effektivt och överleva
långsiktigt. Eftersom företagets ekonomiska,
branschmässiga, legala och driftsmässiga miljö
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under ständig förändring bör ledningen regelbundet bedöma vilka risker som påverkar, hur
stora riskerna är och på vilket sätt riskerna kan minskas till en acceptabel nivå. För att kunna
göra en effektiv riskbedömning krävs att företagsledningen i första hand formulerar
verksamhetens målsättningar (COSO, 1992, s.33).

Spira och Page (2003) menar att hantering av risker har övergått från att vara en separat
aktivitet till att vara en del av redovisningsprocessen. Författarna menar att övergången beror
främst på ökad press på företagen för att upprätta en god internrevision och internkontroll.
Enligt författarna har hantering av riskar växt fram som en central del inom internkontrollen.
Till skillnad från COSO som menar att riskbedömning är en av internkontrollens fem
beståndsdelar, menar Turnbull (i Spira och Page, 2003) att internkontrollen har en central roll
i organisationers hantering av risker som är väsentliga för uppfyllandet av målsättningarna.
Tunbulls syn på internkontroll uppskattar riskhanteringen som det centrala området av
internkontrollen. Även om COSO inte värderar riskbedömningen som det centrala området
inom internkontroll påpekar de (2009b, s.20) att riskbedömning och riskidentifikation bör ses
som en naturlig del av internkontrollen och kan förväntas att skötas regelbundet i den
processen.

3.2.2.1. Uppsättning av målsättningar

Uppsättningen av målsättningar kan vara en strukturerad eller en informell process. Själva
målen kan vara uttryckliga eller underförstådda. Vidare finns det olika typer av mål, de på
enhetsnivå och på aktivitetsnivå. Mål på enhetsnivå är de som uttrycks i företagets affärsidé,
mål och visioner och efterföljs av hela företaget. Mål på aktivitetsnivå är de specifika för
olika aktiviteter, exempelvis säljavdelningen kan ha vissa målsättningar och service
avdelningar en del andra (1992, s.33f). Enligt COSO (1992 s.34) finns det tre kategorier av
mål, dessa är verksamhetsmål, finansiella redovisningsmål och legala mål. Verksamhetsmål är
ett företags grundläggande målsättningar och meddelar vad företaget har för syfte med dess
existens. Dessa mål bör sammanhänga med företagets affärsmässiga omgivning. Vidare bör
dessa mål vara relevanta och realistiska för att verksamheten ska drivas så effektivt som
möjligt.

Finansiella redovisningsmål avser målen att uppnå tillförlitliga och lättförståeliga finansiella
redovisningar, både delårs- och årsredovisningar. Företag måste upprätta finansiella
redovisningar av hög kvalitet för att leva upp till intressenters förväntningar. Begreppet
”tillförlitlig” syftar till att finansiella redovisningen upprätthålls enligt de regelverk och
principer som reglerar den marknaden företaget bedriver sin verksamhet (1992, s.35).

Den tredje kategorin av mål är de legala. Dessa är beroende av vilken marknad och bransch
företaget bedriver sin verksamhet i. Dessa kan vara allt ifrån skatteregler till
personalvårdsregleringar. Ett företag som inte efterlever dessa regleringar riskerar att få ett
dåligt rykte, en negativ image och rättsliga konsekvenser (1992 s.36) .

Dessa tre målkategorier kan i vissa fall överlappa varandra. Exempelvis kan en målsättning
falla inom två kategorier eller motverka en målsättning i en annan kategori. Det är viktigt att
ledningen tar hänsyn till överlappningar och placerar målen inom rätt kategorier vid
utformning av målen. Vidare understryker COSO att det är väldigt viktigt att företagets
målsättningar är mycket tydliga så att de som ska uppnå dessa mål förstår exakt vad dessa
innebär. Målen bör dessutom vara mätbara så att ledningen kan bedöma deras utfall (1992
s.36ff).
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3.2.2.2. Risker

Identifiering och bedömning av risker är en upprepande process som är en väsentlig del av det
interna kontrollsystemet. Företagsledningen måste identifiera risker i alla delar och nivåer av
organisationen och upprätthålla passande aktiviteter för att hantera dessa (1992 s.39).

Ett företags kan hotas antingen av interna eller externa faktorer. Riskerna ökar när
prestationen av företagets målsättningar skiljer sig mot tidigare prestationer. När resultatet är
negativt ökar företagsriskerna. Vidare kan risker drabba företaget på verksamhetsnivå och på
aktivitetsnivå.

Risker på aktivitetsnivå är de risker som är kopplade med verksamhetens enskilda aktiviteter..
Ledningen bör identifiera vilka relevanta risker som kan motverka detta mål och utveckla
aktiviteter som minimerar dessa risker. COSO menar att hantering och minimering av risker
på aktivitetsnivå har även en positiv inverkan på risker på verksamhetsnivå (1992 s.41f).

Efter identifiering av de risker som kan drabba ett företag är nästa steg att analysera dessa. En
del risker går att räkna i kvantitativa termer, eftersom de kan skapa skador som uppgår till en
viss summa kronor med en viss procents sannolikhet. Andra risker går inte att räkna i
kvantitativa termer, utan kan enbart uppskattas med hjälp av skalsystem. Risker som inte går
att räkna i kvantitativa termer är oftast svårare att handskas med. När en risk exempelvis är
väldigt betydelsefull och sannolikheten är stor att den inträffar innebär det att
företagsledningen måste utveckla aktiviteter som motverkar dess effekter så snabbt och
effektivt som möjligt. Efter att riskerna är analyserade och de ansvariga har formulerat
betydelsen och sannolikheten av att en risk skall inträffa, bör en godtagbar nivå på dessa
risker uppskattas och olika åtgärder utvecklas för att motverka att dessa inträffar (1992, s.43).

Enligt COSO (1992 s.43f) är de flesta marknader dynamiska och förändringar är en del av det
vardagliga. Ett effektivt internkontrollsystem bör kunna identifiera rådande förändringar i
marknaden. Även om kontrollsystemet har identifierat och analyserat riskerna och ledningen
har utvecklat effektiva åtgärder för att motverka dessa så kan en förändring i marknaden leda
till att åtgärderna måste göras om och anpassas till de förändrade omständigheterna. Det är av
stor vikt att företaget har en bra och fungerande informationssystem som kan förmedla
förändringar till alla som kan bli drabbade av dessa. Upptäckandet och hanteringen av
förändringar kan antingen vara en del av riskbedömningsprocessen eller ske parallell med
riskbedömningen.

Deloitte och Tohmatsu (2000, i Spira och Page, 2003) menar företag som snabbt och
kostnadseffektivt kan handskas med förändringar blir belönade genom effektivt uppfyllande
av deras målsättningar. De som inte kan agera snabbt och kostnadseffektivt hamnar efter och i
ogynnsamma omständigheter.

3.2.3. Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter är de aktiviteter som är ämnade
för att se till att ledningens direktiv och anvisningar
verkligen efterlevs. Dessa aktiviteter förekommer i
företagets alla nivåer och affärsenheter. I enighet
med resterande beståndsdelar av den interna
kontrollen kan kontrollaktiviteterna fördelas i de tre
kategorierna: verksamhet, finansiell redovisning och
överensstämmelse med legala bestämmelser. I likhet
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med riskbedömningen kan dessa kategorier överlappa varandra, det vill säga
kontrollaktiviteter inom verksamhetskategorin kan bidra till att en tillförlitligare finansiell
rapportering.

3.2.3.1 Typer av kontrollaktiviteter

Enligt COSO (1992, s.50-51) finns det olika typer av kontrollaktiviteter som är avsedda för
olika ändamål. Ofta är dessa aktiviteter utformade för att kontrollera prestationer av särskilda
målsättningar. Det finns en stor omfattning av kontrollaktiviteter och dessa kan variera
beroende på företagets storlek och organisationsstruktur. Här nedan är en del exempel på bra
kontrollaktiviteter som kan förekomma företag:

- Jämförande kontrollaktiviteter som ställer prestation mot budget, tidigare periods
resultat, prognoser och konkurrenter.

- Utvärdering av de olika affärsenheternas och aktiviteternas presentation. Ett exempel
är att företagsledningen sammanställer rapporter om hur de olika enheterna har klarat
sig under året.

- Kontroller som säkerställer transaktionernas noggrannhet, fullständighet och
berättigande. Dessa utförs för att säkerställa att rapporterade transaktioner är godkända
av personal med rätt befogenhet, att de överensstämmer faktiska transaktionerna och
att de är full ständiga, det vill säga att hela transaktionen är rapporterad.

- Fysiska kontroller av olika sorters tillgångar för att säkerställa att företagets fysiska
tillgångar överensstämmer med balansräkningen.

- Nyckeltalsanalys för att få en uppfattning av hur det går för företaget och för att kunna
jämföra med konkurrenterna.

- Uppdelning av sysslor: Olika arbetsuppgifter fördelas mellan olika medarbetare och
behörigheter och befogenheter tilldelas till medarbetarna. Detta innebär att olika
personer ska vara ansvariga för att verifiera, genomföra och kontrollera
arbetsuppgifterna. Uppdelning av sysslor kan vara problematisk för mindre företag
som har få anställda men enligt COSO (1992 s.56) är det viktigt även för dessa företag
att ha någon form av uppdelning av sysslorna. COSO rekommenderar att om möjlighet
till uppdelning av sysslor inte finns ska ägaren eller företagsledningen agera som
ansvarig för verifikation och kontroll av arbetssysslor

Kontrollaktiviteter består av två olika beståndsdelar, policy och procedur. En policy fastställer
vad som skall göras medan en procedur är vad som i själva verket görs. Beroende på
organisationsstrukturen och storleken på företaget kan policys vara formella och uttryckligen
nedskrivna eller informella och undermedvetna. Större företag har ofta formella och
uttryckliga policy (1992, s.51).

Jones (2008) menar att kontrollaktiviteter är de åtgärder som hjälper företag uppnå deras
målsättningar. Han menar att de bör bestå av kompetent och pålitlig personal, väldefinierade
ansvarsområden, vederbörliga beskaffenheter, lämplig dokumentering, uppdelning av
arbetssysslor samt objektiv bevakning av personalens prestation och välbefinnande.

Företagsledningen upprättar inledningsvis en del målsättningar. Sedan identifieras vilka risker
som kan förhindra dessa målsättningar. Därefter analyseras riskerna och kontrollaktiviteter
utvecklas för att säkerställa att dessa risker motverkas effektivt. Kontrollaktiviteter är en del
av att uppnå företagets målsättningar. Om ett företag har som målsättning att överträffa ett
visst försäljningsmål är kontrollaktiviteterna de steg som försäkrar att målsättningen efterlevs
(1992, s.51f).
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3.2.4. Granskning
Ett företags internkontroll bör granskas
regelbundet för att försäkra om att kontrollerna är
effektiva. Även om företaget har granskat
kontrollerna under en period och kommit fram
till att de är effektiva så kan omständigheter
förändras vilket kan leda till att den interna
kontrollen blir mindre effektiv. Granskning kan
ske både genom löpande granskning eller
separata utvärderingar, det är dock fördelaktigt
att utföra båda delarna. Löpande granskning
innebär att granskningen sker parallellt med
kontrollaktiviteterna. Separata utvärderingar
inriktar sig mot enstaka kontrollaktiviteter (1992 s69- 71).

Walter och Dunn (2001) menar att granskning av kontroller innebär upptäckande och inte
förebyggande av fel och misstag. Författarna menar att granskning består bland annat av
utredning, observation, beräkning och analys av aktiviteter.

Granskning av den interna kontrollen kan utföras av någon från företagsledningen, en
medarbetare i företaget eller av en särskild utvärderare. Utvärderaren bör agera objektivt och
inte ha några egenintressen. Utvärderaren använder sig av en del verktyg för att kunna
bedöma effektiviteten av ett företags interna kontroll. Sedan bör dessa utvärderingar
dokumenteras och rapporteras till företagsledningen. Företagsledningen kan då i sin tur
avgöra om det behövs utföra en del ändringar (1992 s.72-75) .

Enligt COSO (2009a, s.1) har många företag haft problem med granskningen av den interna
kontrollen. På grund av detta valde COSO att införa en tredje upplaga av ramverket med
särskilda riktlinjer för bevakning av interna kontrollen. Januari 2009 lanserades ”Internal
Control – Integrated Freamework – Guidance on Monitoring Internal Control System”.

Syftet med den senaste COSO rapporten kan indelas i två delar. Det första är att hjälpa företag
med effektivisering av den interna kontrollen. COSO menar att företag med effektiv intern
kontroll granskar dess kontrollsystem regelbundet. Ramverket hjälper företagen att granska
den interna kontrollen på ett givande sätt och att förbättra den interna kontrollen på de delar
som inte är tillfredsställande. Det andra delsyftet med rapporten är att tillhandhålla praktisk
vägledning om hur granskning av den interna kontrollen kan sammansmältas i ett företags
kontrollprocess (2009 s.2).

COSOs ramverk (2009a, s.3) åsyftar att granskning av den interna kontrollen är nödvändigt
för att frambringa ett effektivt kontrollsystem. COSOs riktlinjer för granskning av den interna
kontrollen bygger på två huvudprinciper. Dessa är 1) regelbunden utvärdering av den interna
kontrollen så att kontrollsystemet skall kunna fungera verkningsfullt. 2) Genom utvärdering
av den interna kontrollen kan bristfällighet i kontrollsystemet identifieras och rapporteras till
de som är ansvariga för den interna kontrollen och till ledningen vilka i sin tur kan ta fram
lösningar och förbättringar.

Enligt COSOs ramverk är risk ett dynamiskt fenomen som ändras med tiden, på grund av
detta bör ledningen periodiskt se över om det interna kontrollsystemet är relevant och är
kapabel att identifiera nya risker. Granskning av den interna kontrollen bör inspektera om
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ledningen omprövar kontrollsystemet när risker ändras och om de befintliga kontroller som är
ämnade för att minska riskerna till en godtagbar nivå fungerar tillfredsställande (2009a, s.3).

3.2.4.1 Analytiska metoder

Lee och Colbert menar att (Lee & Colbert 1997 s.682) analytiska metoder är bra verktyg för
granskning av ett företags internkontroll. Dessa metoder används vid granskning av företagets
verksamhet och den finansiella redovisningen. Dessa verktyg hjälper utvärderare att spåra
misstag och problem med den interna kontrollen. Upptäckandet av misstag indikerar att
företagets internkontroll är ineffektiv och behöver rekonstrueras.

3.2.4.1.1. Enkla analytiska metoder

Inom denna kategori har författarna presenterat (Lee & Colbert, 1997) tre analytiska verktyg,
Trendanalys, sannolikhetstester och nyckeltalsanalys.

3.2.4.1.2. Trendanalys

Trendanalys innebär jämförelse mellan en verksamhets eller en aktivitets aktuella resultat och
en uppskattning av det aktuella resultatet. Enligt författarna har trendanalys två olika
tillvägagångssätt . Dessa är den diagnostiska metoden och kausalmetoden (Lee & Colbert,
1997).

3.2.4.1.3. Sannolikhetstester

Sannolikhetstester används för att skapa en uppskattning om hur det kommer att gå för ett
företag i framtiden. Denna metod går ut på att data från den aktuella perioden analyseras för
att bilda en uppskattning om hur det kommer att gå under nästkommande perioder. (Lee &
Colbert,1997).

3.2.4.1.4. Nyckeltalsanalys

Nyckeltalsanalys används för att beräkna förhållandet mellan två olika variabler, dessa
förhållanden resulterar i olika nyckeltal. Nyckeltalen jämförs sedan antingen med nyckeltal
från tidigare perioder eller med konkurrenterna. (Lee & Colbert, 1997).

3.2.4.2. COSOs riktlinjer för att granska system för internkontroll

Enligt COSOs riktlinjer för bevakning av interna kontroll-system (COSO, 2009, s.9) utgörs
ett första steg av företagets etablering av en grund för en effektiv granskning av sin
internkontroll. Detta sker i första hand genom att sådana initiativ får stöd från företagets
ledning. Detta kan ske till exempel genom att ledningen uttrycker specifika förväntningar till
de individer eller funktioner som är involverade i företagets internkontrollsystem. Dessa
förväntningar inkluderar vanligtvis att personerna identifierar risker som kan påverka
företagets mål, och att bevaka de kontroller som är utvecklade för att handskas med dessa
risker. Som ett andra steg skall ledningen vara redo att hantera problem med kontrollsystemen
som kan uppstå. Genom att implementera lämpliga metoder för att behandla de problem som
uppstår kommunicerar ledningen betydelsen av företagets internkontroll.

När ledningens stöd för granskning och internkontroll är etablerad bör en
organisationsstruktur som klargör ansvarsfördelningar och roller etableras. Genom den
organisationsstrukturen bör ledningens och styrelsens uppdrag framgå, men också hur så
kallade ”utvärderare” (Evaluators) skall användas. (COSO, 2009, s.9) Utvärderare utgörs
enligt COSO (2009, s.12) av personer eller avdelningar med uppgift att fatta ett antal beslut
om företagets internkontroll. Bland annat har de till uppgift att bedöma hur granskningen skall
ske, vad som skall granskas, och vilken information som skall anses relevant. Dessa individer
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skall också utvärdera företagets interna kontroll. Exempel på utvärderare på ledningsnivå kan
vara en CFO inom ett företag eller informationschefer ansvariga för granskningen av
informationssystem.

3.2.4.3. Granskningens design- och implementationsprocess

COSO-rapporten (COSO, 2009,
s.19) har utvecklat en
fyrastegsmodell för implementation
och uppföljning av granskning.
Syftet med granskningen enligt
rapporten är att ge utvärderare
information som möjliggör att med
hjälp av pålitlig information kunna
utvärdera företagets kontroller.
Granskningen bör vara riskbaserad,
och bidra med information som
tillåter utvärderarna att dra
slutsatser kring internkontrollens
effektivitet. Modellen för
granskning av de interna
kontrollerna presenteras i Figur 3.2.

3.2.4.3.1. Steg 1: Prioritera risker

I steg 1 bör utvärderarna fokusera p
mot fullbordandet av företagets olika
relevanta är de som möjligen kan h
mellan olika organisationer, men
Identifikation och utvärdering av ris
den interna kontrollen. Istället bör r
av internkontrollen och regelbundet
sedan används kommer att påverkas a

Riskbedömning kan enligt COSO-rap
av en omfattande analys av faktorer s
uppnå de mål som satts upp. Denn
genomförs kan variera i hög grad m
bestäms bland annat av företagets sto

COSO (2009c, s. 13) har identifiera
prioritering av risker. Först måste de
materiell påverkan på företaget. I de
del kan detta föranleda en mer noggr
där omsättningen är hög, eller där
anledning till att riskerna prioriteras
de risker som skall granskas är releva
i vilken omfattning och under vilk
24

å att utvärdera kontroller som adresserar relevanta risker
mål (COSO, 2009, s. 20). De risker som kan anses vara

a konsekvenser för företagets mål. Dessa risker varierar
också inom olika nivåer inom samma organisation.
ker bör dock inte endast begränsas till granskningen av
iskbedömning och identifikation ses som en naturlig del
skötas av den funktionen. Vilken typ av granskning som
v denna riskbedömningsprocess.

porten (COSO, 2009, s.21) i ett inledande skede utgöras
om kan ha en reell inverkan på företagets möjligheter att

a analys kan ske på olika nivåer. Hur ofta riskanalyser
ellan olika organisationer, och hur formellt de utformas
rlek.

t fem områden som företag behöver ta hänsyn till vid
bestämma att riskområdet är komplext eller kan ha en

områden där processer eller system har förändrats till stor
ann kontroll. Där misstag eller avvikelser har skett, eller
utvärderingar har signalerat problem tidigare, finns en
högt. Dessa faktorer kan användas för att säkerställa att
nta. De kan också underlätta för beslutsfattare att avgöra

a tidsintervall som granskningen ska ske. Misstag vid

Figur 3.2: Implementationsprocess (COSO, 2009, s. 19)
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riskbedömning kan enligt COSO (2009c, s.14) också avhjälpas genom att en strukturerad
metod för riskbedömning används. Dessa bör vara kopplade till lämpliga kontroller.

Ammarapala och Luxhøj (2007) har utvecklat en modell för hur processen för beslutsfattande
i grupp kan ske när riskfaktorer ska utvärderas. I Figur 3.3 till höger ser vi hur processen att
identifiera viktade riskfaktorer
inom flygindustrin kan se ut. Här
kan man tydligt se hur risken för
att en händelse inträffar, hur
allvarlig den är och i vilken mån
den kan påverka organisationen.
Dessa variabler används sedan
för att utvärdera riskfaktorer
inom organisationen,
organisationens externa miljö och
i detta fall inom flygsystem. De
har också utvecklat en algoritm
för hur beslutsfattande kan
underlättas vid liknande
gruppbeslut.

3.2.4.3.2. Steg 2: Välja kontroller

I steg 2 väljs kontroller som utvärderar relevanta risker. Dessa bestäms efter deras förmåga att
leverera information kring hur effektivt företagets internkontrollsystem är. Dessa kontroller
benämns som nyckelkontroller (key controls) i COSO-rapporten. Företag och organisationer
kan identifiera nyckelkontroller genom två steg. Först måste granskaren skapa en förståelse
för hur internkontrollsystemet är uppbyggt för att hantera relevanta risker. Sedan måste
individen bedöma vilka kontroller som bidrar i högsta grad till de slutsatser som eftersträvas
rörande internkontrollen. Nyckelkontroller kan bestämmas på olika nivåer inom företaget, och
bör väljas efter utvärderarens specifika ansvarsområde (COSO, 2009, s. 24).

Enligt COSO-rapporten (COSO, 2009, s.25) kan arbetet med att fastställa vilka kontroller som
skall anses vara nyckelkontroller underlättas genom att några riskfaktorer tas med i
beräkningen. Om kontrollen är manuell (till skillnad mot automatiserad) är risken större för
att fel ska begås. Om en kontroll misslyckas på grund av ett mänskligt misstag är det dock
möjligt att relativt enkelt åtgärda det, medan ett fel i en automatiserad kontroll har en tendens
att upprepas. Detta gör att automatiska kontroller bör undersökas noggrant när de har fallerat
tidigare. Likaså bör kontroller som innebär en hög grad av personligt omdöme undersökas
extra noga, eftersom att detta gör att fel lätt kan uppstå. Kontrollens komplexitet är en annan
faktor som påverkar felbenägenheten vid internkontroll. Om kontrollen har en hög grad av
komplexitet ökar också risken för fel. Hur väl kontrollen har fungerat tidigare samt hur
kunniga och erfarna de anställda som arbetar med kontrollen är, utgör två andra faktorer som
kan föranleda granskning. Om kontrollens syfte kan hamna i konflikt med ledningens mål kan

Figur 3.3: Beslutfattningsmodell (Ammarapala och Luxhøj,
2007)
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detta vara en anledning för att granska den noggrant, och slutligen om fel i kontrollen inte
garanterat kan upptäckas av övriga kontroller.

3.2.4.3.3. Steg 3: Välja rätt information

I steg 3 (COSO, 2009, s.21), när riskbedömning och
val av nyckelkontroller har skett, måste granskaren
identifiera och välja information som kan ligga till
grund för en slutsats kring internkontrollens
effektivitet. Vid detta steg är kunskap om var
kontrollerna kan misslyckas central. Här krävs också
kunskap om vilken information som är nödvändig och
relevant för att en slutsats skall kunna dras.

För att avgöra vilken mängd information som skall samlas in bör en avvägning mellan
kostnad i form av tid och resurser och nyttan av informationen som kan erhållas göras
(COSO, 2009, s. 29). Det är dock viktigt att informationen är relevant, pålitlig och kan
erhållas i rätt tid. Dessa komponenter utgör vad COSO-rapporten kallar för ”lämplig
information” (suitable information), och bör eftersträvas. De illustreras i Figur 3.4 till höger
(källa: COSO, 2009, s.30). Information som skall göra det möjligt att dra slutsatser kring
internkontrollens effektivitet bör uppfylla samtliga kriterier. Information som bara uppfyller
två kriterier kan dock vara användbar för att indikera huruvida kontrollen är effektiv, men
ytterligare information är nödvändig vid dessa tillfällen.

I vissa fall kan riskerna öka när data överförs mellan olika datasystem där olika tekniska
plattformar används. Att sammanfoga dessa, så att samma plattform används för hela
verksamheten minskar dessa risker avsevärt. Detta gör också att pålitligheten för
informationen ökar, och leder till en effektivare användning av indirekt information. (COSO,
2009c, s.16) Denna information kan i sin tur användas för att öka kvaliteten på kontrollerna av
tillverkningsprocessen. Bristande kontroller kan leda till försämrad kvalitet på produkterna,
men genom effektiv användning av den indirekta informationen kan problem upptäckas och
åtgärdas innan de hinner påverka produktkvaliteten.(COSO, 2009c, s.17)

För att avgöra hur relevant information om kontrollernas effektivitet skiljer man enligt COSO
(2009, s.30) mellan direkt och indirekt information. Direkt information är sådan som erhålls
under det att kontrollen används. Detta kan ske fortlöpande eller vid enstaka tillfällen, och
anses vara högst relevant. Indirekt information utgörs istället av all annan information om
kontrollens effektivitet. Den sortens information kan visa huruvida en kontroll har förändrats
eller fungerar ineffektivt, men inte nödvändigtvis. På grund av detta anses indirekt
information vara mindre relevant än direkt.

Andrienko och Andrienko (2007) har utvecklat idén om intelligent visualisering (”intelligent
visualisation”), som kan avhjälpa problematik med kommunikation och informationsflöden
vid krishantering. Denna princip liknar i stort COSOs principer om relevant information, då
grundtanken är att rätt person eller avdelning ska få relevant information i rätt tid för att
kunna fatta korrekta beslut. Här nämns dock också att informationen måste presenteras på ett
sätt som gör att den snabbt och enkelt kan förstås. Vid intelligent visualisering bör inte bara

Figur 3.4: Informationsmodell (COSO, 2009, s.21)
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irrelevant information plockas bort, utan dessutom bör relevant information generaliseras och
läggas ihop så att detaljer som inte är nödvändiga lämnas ute. Vilken informationskanal och
sätt att kommunicera bör också övervägas enligt denna modell.

3.2.4.3.4. Steg 4: Implementering av granskningen

I steg 4 implementeras granskningen, och här är utformningen av granskningen givetvis
central (COSO, 2009 s.21). Ett exempel på frågor är huruvida granskningen skall ske
fortlöpande eller vid enstaka tillfällen. En fördel med att använda sig av fortlöpande
granskning är att rutinerna för sådana processer finns inom organisationen. Enstaka
granskningar tenderar att skötas av personer utanför det vardagliga arbetet med kontrollen,
varför de kan antas vara mer objektiva (COSO, 2009b, s.40). Vid vilken frekvens
granskningen skall ske samt vilka resurser som skall allokeras till granskningen är också
viktiga frågor. Många företag använder sig dock av en blandning mellan de två typerna av
granskningar.

Risken kring kontrollernas funktionalitet kan påverka utformningen av granskningar. Högre
risk innebär mer frekventa granskningar av kontrollen. Typen av information som används
förändras också med behovet av granskning. Indirekt information används i hög grad för
kontroller som kräver mindre tid. Vid kontroller med ett stort behov av granskning används
enligt COSO-rapporten en blandning mellan indirekt och direkt information för att avgöra
deras effektivitet.

Det kan vara en fördel att samplanera granskningen med externa revisorer. Detta kan göra att
man undviker dubbelarbete och ineffektivitet. (COSO, 2009c, s.24) I vissa fall kan företaget
behöva ta in en extern utvärderare för att säkerställa en objektiv bedömning av den interna
kontrollen. Detta kan vara ett alternativ till att ha en fast anställd som arbetar med
granskningen kontinuerligt och de kostnader som detta innebär. (COSO, 2009c. s.25)

3.2.4.4. Rapportering av resultat från granskningen

I vilken utsträckning rapporteringar genomförs och till vilka dessa meddelas till är beroende
av syftet med granskningsarbetet och vilken omfattning eventuella brister skulle kunna ha.
Till exempel kanske en mindre del av ett företag, såsom säljavdelningens arbete, granskas. I
sådana fall kan det räcka med att resultatet av granskningen rapporteras till säljchefen istället
för till företagsledningen. Generellt bör rapporteringen ske till den person som är ansvarig för
den kontrollerade aktiviteten (2009c, s.13f).

Rapporteringen av resultat från granskningen bör enligt COSO (2009, s.46) ske både till
individen med handhavande över den specifika kontrollen som granskats (resultatet av en
granskning av säljfunktionens kontroller kan till exempel presenteras för säljchefen) samt för
personer ett steg upp i företagshierarkin. Om bedrägeri eller stölder är att misstänka finns det
dock ibland anledning till att inte rapportera till personen med ansvar för kontrollen, utan
endast till cheferna ovanför honom eller henne i hierarkin. Avvikelser eller udda resultat bör
dock rapporteras direkt till toppskiktet av chefer eller till och med styrelsen.

Då avvikande resultat från kontrollerna identifieras, bör företaget överväga att rätta till
eventuella brister i kontrollsystemet. För att försäkra sig om att dessa korrigeringar
implementeras på rätt sätt kan vissa verktyg användas. Bland annat kan verktygen vara
effektiva när bristerna ska prioriteras, spåras och rapporteras. (COSO, 2009c, s.21) Att
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använda sig av kompetenta och objektiva utvärderare vid denna process är också av yttersta
vikt. Detta gör att bedömningen av brister och avvikelser görs på ett enhetligt och korrekt sätt.
I vissa fall kan företagen tillsätta en anställd med särskild utbildning med uppgift att utvärdera
avvikelserna. (COSO, 2009c, s.22)

För att säkerställa att rapporteringen av identifierade avvikelser sker till rätt personer, kan
företag använda sig av speciella protokoll för hur rapporteringen ska gå till. Om rätt personer
får kunskap om avvikelser i god tid förbättras chanserna för att avvikelserna ska bearbetas.
(COSO, 2009c, s.23) Hur resultat från granskningen skall prioriteras och presenteras kan
innebära svårigheter för granskaren, men COSO-rapporten har identifierat tre faktorer som
kan underlätta beslutsfattande kring detta (COSO, 2009, s. 46). Om det verkar troligt att
avvikande resultat från granskningen kan komma att påverka företagets möjligheter att nå
uppsatta mål kräver dessa resultat en högre prioritet än andra. Om övriga kontroller har liten
eller ingen benägenhet att kompensera för avvikelser i en kontroll bör dessa resultat få högre
prioritet för rapportering. Slutligen, om flera avvikelser rörande samma risk uppvisas bör
detta föranleda högre prioritet. Dessa sammanlagda avvikelser betyder att risken för att den
interna kontrollen ska fallera är relativt hög.

Extern rapportering kan ske enligt lagstiftning eller för att upprätthålla externa standarder för
certifiering (COSO, 2009, s.50). Detta gör att den externa rapporteringen kan se väldigt olika
ut beroende på vilka krav som företaget har på sig utifrån. Externa aktörer kan kräva att bli
presenterade med tillräckligt med information för att kunna dra egna slutsatser kring
internkontrollens effektivitet. I vissa fall saknar dessa aktörer nödvändiga kunskaper kring
kontrollen. På grund av detta kan företag välja att använda sig av benchmarking gentemot
vissa utomstående aktörer för att avgöra omfattning och detaljnivå på rapporteringen. Det kan
vara bra att komma ihåg att föremålen för externt intresse ofta hänger samman med områden
som företaget i fokus redan bevakar. Det är dock möjligt att företaget måste modifiera eller
utveckla sin rapportering vid påtryckningar utifrån. COSO (2009a, s.14) menar att
välkonstruerade rapporter kan öka företagets tillförlitlighet gentemot externa intressenter.

I många fall har företag valt att förlägga en del av sin verksamhet till andra företag (COSO,
2009, s.52). I dessa fall är det viktigt att företaget som outsource:at en del av sin verksamhet
förstår var riskerna med verksamheten ligger, och också hur det andra företagets
internkontroll fungerar för att begränsa dessa risker. Det är inte ovanligt att företagen vid
enstaka tillfällen väljer att granska internkontrollen hos tjänsteföretagen i dessa fall.

Granskning av externa parters internkontroll görs vanligtvis genom granskning av
årsredovisningar som är reviderade av externa revisorer. I de fallen då reviderade
årsredovisningar saknas bör företaget genom god kommunikation med den externa parten
skapa sig en egen uppfattning av dess interna kontroll (2009a, s.15)

3.2.4.5. Att använda sig av automatiserad granskning

Numera använder sig många företag av automatiska system inom internkontrollen. Dessa
system kan öka effektiviteten för internkontrollens granskning markant, men måste också
granskas noggrant efter fel. (COSO, 2009, s.52) Vissa automatiska system är rena kontroller
(vilket innebär att de också bevakar andra kontroller, och granskningen sker på det viset)
medan andra är system som är utvecklade för att granska enstaka kontroller (COSO, 2009,
s.53).



Teoretiskt ramverk

29

När den automatiserade granskningen används för att studera data från transaktioner jämförs
informationen som processeras med regler och värden avsedda för att avslöja avvikande
resultat eller för att hitta situationer då internkontrollen inte fungerar som avsett. Automatiska
system kan också användas för att granska att data förhåller sig korrekt och komplett genom
företagets processled. Ett tredje användningsområde för automatiserad granskningar kan vara
att identifiera förändringar i resurser eller data. Slutligen kan automatiska system vara
lämpliga för att bevaka felbenägenhet inom vissa områden och i vilken utsträckning de löses.
Många system används för fortlöpande kontrollgranskning (continouos controls monitoring),
vilket innebär att de bevakar transaktioner inom företaget för att upptäcka avvikelser. Dessa
system kan vara väldigt användbara för att förhindra att fel hinner bli kostsamma, och
förbättra företagets hela internkontroll. (COSO, 2009, s. 53)

När systembehörighet förändras genom exempelvis personalomsättning kan det uppstå
intresse- och behörighetskonflikter som inte är gynnsamma för företag. I dessa fall kan
datasystem som är avsedda för att identifiera olämpliga kombinationer av arbetsuppgifter och
behörigheter användas. COSO, 2009c, s.28) Att använda sig av automatiserade program för
avstämning av affärskonton kan spara tid och arbete för företagsledningen, och på så vis
tillåta dem att fokusera på andra kontroller eller problem. (COSO, 2009c, s. 28)
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4. Praktisk metod
Under detta kapitel klargör vi våra val tillvägagångssätt för den praktiska metoden. Vi börjar
med att redogöra vår forskningsmetod, metodbeskrivning samt intervjuteknik för att sedan
klargöra för generaliserbarhet, validitet och reliabiliteten med vårt arbete.

4.1Tillvägagångsätt
Vi har valt att använda oss av en fallstudie som forskningsmetod. Rowley (2002) menar att
fallstudien kan ses som en naturlig forskningsmetod när forskare vill undersöka ett begränsat
område mer ingående. Vidare menar författaren att fallstudier är en passande metod för
forskning inom nya och outforskade områden. Enligt Patton och Appelbaum (2003) är
fallstudier ett bra metodval för att pröva befintliga teorier eller för att generera nya. De menar
vidare att genomförandet av en fallstudie kräver en hög grad av precision, oberoende och
objektivitet från forskarna. De främsta styrkorna med fallstudier är de underlättar för
forskarens utredning av forskningsobjektet och ger möjligheten att skapa en enhetlig bild av
ett verkligt sammanhang. Ett annat karaktärsdrag för fallstudier är att de tillåter forskaren att
använda sig av flertal källor för att svara på forskningsfrågan (Patton och Appelbaum, 2003).

Syftet med vår studie är att utröna hur ett stort svenskt icke börsnoterat företags internkontroll
kan se ut. Eftersom vi vill skapa förståelse för hur arbetet med denna funktion kan se ut samt
de bakomliggande orsakerna till utformningen av sådana system ansåg vi att fallstudie är en
passande forskningsmetod. Fallstudien låter oss som forskare koncentrera oss på ett enda
företag och via olika källor få djupgående information. Genom att först studera relevant
litteratur skapade vi oss övergripande förståelse för studieobjektet vilket skapade en bra
utgångspunkt för precisionen i vår undersökning. Vidare valde vi ett företag som ingen av oss
hade några kopplingar till för att säkerställa objektivitet och oberoende i analysen. Meningen
med denna studie är att genom kritisk granskning av ett stort svenskt företags internkontroll
skapa en enhetlig bild över hur denna funktion utövas i jämförelse med COSOs
rekommendationer. Vi har även valt flera källor för att lösa vår problemformulering. I
huvudsak har vi haft tre djupgående intervjuer men vi har även besökt vårt fallföretags
huvudkontor, produktionsplatser och granskat företagets årsredovisningar. Dessa källor har
bidragit till att ge oss en överskådlig bild av fallföretagets internkontroll som vi har kunnat
dokumentera i denna studie.

För att ge en översiktlig bild och förstärka vår studies reliabilitet har vi valt utgå från Patton
och Appelbaums (2003) metodbeskrivning vilket består fem steg och utförs enligt
beskrivningen nedan.

4.2 Metodbeskrivning

4.2.1. Val av undersökningsobjekt
Det första viktiga steget i en fallstudie är att avgöra undersökningens fokus och
forskningsobjekt. Patton och Appelbaum (2003) menar det är viktigt att forskningsobjektet är
brett definierat så att forskare kan styra och dessutom låta sig ledas till nya riktningar i takt
med studiens utveckling. Får att hålla sig inom studiens ramar är det också viktigt att ett
väldefinierat syfte utformas (Patton och Appelbaum, 2003).

Vi började denna studie med att bestämma oss för internkontroll som studiens
forskningsobjekt. Sedan bestämde vi oss för att studien ska koncentrera på internkontroll av
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stora svenska företag och baseras på COSOs rekommendationer. Vid det här laget kunde vi
göra en bred definition av studieobjektet samtidigt som vi kunde utforma ett väldefinierat
syfte med vår studie.

4.2.2. Val av fall
I nästa steg ska forskarna välja ett fall som ska undersökas. Vid fallstudier använder sig inte
forskare av slumpmässiga urvalsmetoder utan väljer ut ett eller flera passande fall. Det kan
vara allt från företag till olika samhällsfenomen. Studiens omfattning, tid för att genomföra
studien och andra omständigheter avgör huruvida ett eller flera fall väljs (Patton och
Appelbaum, 2003).

Eftersom vi ville undersöka stora svenska företags internkontroll och jämföra utfallet med
COSOs rekommendationer var det ett enkelt val att använda oss av en fallstudie som metod.
Sedan kom beslutet om att välja ett eller flera fallföretag. Eftersom vi ville samla in
djupgående information och hade begränsad tid och resurser valde vi att koncentrera oss på ett
fallföretag. Som undersökningsobjekt ville vi ha ett stort svenskt företag som ingen av oss
hade några kopplingar till. Efter diskussion med vår handledare fick vi några alternativ på
fallföretag som var intressanta. Det framgick relativt tidigt i forskningsprocessen att
börsnoterade företag måste följa vissa regelverk som inte gäller icke börsnoterade företag. Det
verkade därför troligt att icke börsnoterade företag agerar väsentligt annorlunda med avseende
på internkontrollen, och därför blev ett sådant företag intressant för vår studie. Vi kontaktade
ekonomichefen på vårt fallföretag via e-post och berättade om vår tänkta studie. Vår
respondent visade intresse och vi kunde därmed fastställa vårt fallföretag.

4.2.3.Teori och litteraturundersökning
Tredje steget består av undersökning av befintlig teori om ämnet, vilket bidrar med ökad
validitet till studien. Den befintliga teoretiska referensramen är en viktig grund i en fallstudie
och hjälper till att sätta upp ramar för undersökningen. Om teorin överensstämmer med
resultatet från den empiriska studien, förstärks trovärdigheten av den befintliga teorin. Om
empiriska undersökningen istället misstämmer med den befintliga teorin är det bra tillfälle för
forskare att analysera varför det föreligger på det sättet. Detta kan i sin tur leda till att nya
teorier utvecklas (Patton och Appelbaum, 2003).

Huvuddelen av vår litteraturstudie och teoretiska undersökning består av COSOs
rekommendationer och teorier kring internkontroll. Detta har skett på grund av att COSOs
rekommendationer är de främst använda, och att det därför i stort sett saknas andra teorier
inom området. De finns dock andra som har utformat riktlinjer om internkontroll såsom
Turnbull och SOX, men dessa är i huvudsak i andra sammanhang. Turnbull skriver till
exempel om internkontroll i Corporate Governance-sammanhang. Vi har dock försökt vara
kritiska och leta andra källor än COSO vilket kan utläsas i teoriavsnittet i vår studie. Många
gångar har vi märkt att COSOs rekommendationer inte överensstämmer med vårt fallföretags
sätt att utforma och granska dess internkontroll, i dessa fall har vi försökt analysera varför
denna motsägelse uppstår vilket kan utläsas i studiens analys och resultatavsnitt.

4.2.3. Datainsamling
För att undvika överflöd av information och risken att bli förvirrad av all insamlad data menar
Patton och Appelbaum (2003) att forskare hålla protokoll över all datainsamling och agera
systematisk vid datainsamlingen. Detta medför även att studien bibehåller sin fokus mot
undersökningsobjektet.
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För att undvika dataöverflöd och förvirring vid datainsamlingen har vi försökt att vara
systematiska i vårt agerande. Detta genom att planera alla steg noggrant. Varje besök och
intervju planerades i god tid och syftet med dessa klargjordes vid planeringsfaset. När vi var
på besök visste vi exakt vad vi skulle observera och varför. Inför intervjuerna gick vi genom
exakt vad vi skulle fråga och vad vi skulle göra för att styra intervjun i rätt riktning i fall vår
respondent skulle hamna utanför studiens ramar. Mer om intervjutekniken kommer senare i
detta kapitel. Analysen av årsredovisningarna utfördes på liknande sätt, det vill säga vi hade
klart för oss vad vi skulle granska och relevant information transkriberades till ett protokoll
som vi kunde sedan gå tillbaka till och analysera vidare.

4.2.4. Analys av data
Femte och sista steget är analys av data. Fallstudier kräver generellt mycket av forskaren.
Forskare måste vara analytisk och ha förmågan att koppla samman information från många
olika källor. Därför är det viktigt att studien har en god och tydlig struktur så att forskaren
utan vidare problem kan hoppa mellan olika avsnitt, koppla samman informationen och
slutligen komma fram till ett värdefullt resultat. Detta bidrar även till en ökad validitet (Patton
och Appelbaum, 2003).

Vi har varit noga med att strukturera studien så att det finns en röd tråd genom hela studien.
Studien är utformad utifrån COSOs ramverk för internkontrollen och detta genomsyrar alla
relevanta kapitel. Eftersom vi var medvetna om att kvaliteten på analysen skulle bli betydligt
bättre om det var lätt för oss att hoppa mellan olika kapitel för att dra slutsatser var vi väldigt
noga med att strukturera arbetet innan vi gick vidare till analysen. Detta har även bidragit till
att det är även lätt för läsaren att hoppa mellan olika kapitel för skapa sig en egen uppfattning
om hur internkontrollen fungerar i vårt fallföretag.

4.3. Intervjuteknik
Enligt Kvale (Kvale, 2007, s.11ff) syftar kvalitativa intervjuer till att erhålla djupgående
information om ett visst ämne. Fokuset ligger på ord och inte på siffror. Kvalitativa intervjuer
är ofta mindre standardiserade än kvantitativa undersökningar. Kvantitativ forskning följer i
regel en standardiserad modell medan kvalitativa intervjuer baseras ofta på öppna frågor och
kräver att forskaren är skicklig, snabbtänkt och har förmåga att styra intervjun i den önskade
riktningen. Således ställs ett stort krav på forskarens kunskap om det undersökta ämnet och
samtalsstyrningsteknik (Kvale, 2007, s.33f).

Då vi hade som syfte att undersöka hur företags internkontroll är utformad och hur de går till
väga för att granska den interna kontrollen, anser vi att kvalitativa intervjuer är ett självklart
val. Vi var intresserade av att samla in djupgående information angående ett stort svenskt
företags interna kontroll. Detta kan åstadkommas med hjälp av djupgående intervjuer med rätt
personer. För att säkerställa att rätt frågor ställdes under våra intervjutillfällen hade vi båda
fördjupat oss i befintlig teori och litteratur om forskningsobjektet. Detta bidrog till att vi
kunde styra intervjun i rätt riktning vid de tillfällen det krävdes.

4.3.1. Val av intervjutema
Enligt Kvale (Kvale, 2007, s.37f) bör större delen av arbetet med intervjun äga rum innan
själva intervjutillfället. Att välja intervjutema innebär att klargöra vilka frågor forskaren ska
ställa och införskaffa en stark teoretisk grund till dessa. Innan forskaren går till nästa steg bör
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denne kunna svara på följande frågor: Varför ska intervjun ske? Vad ska intervjun undersöka
och komma fram till? Hur ska det önskade resultatet nås?

För att kunna välja rätt intervjutema för vår undersökning har vi genomfört en noggrann
artikelsökning och instudering av relevant teori vilket vi har beskrivit under teoretiska
metodavsnittet. Vidare har vi utgått från problemformuleringen ,syftet och självklart COSOs
ramverk för internkontrollen för att tematisera intervjun och konstruera relevanta frågor. Vi
har en blandning av ett induktivt och deduktivt tillvägagångssätt för vår intervju. Arbetet
utgår från teorier om internkontroll vilka vi sedan använt som grund vid konstrueringen av
intervjutema och intervjufrågorna. Vi syftar vidare till att bilda en ny modell för hur intern
kontroll kan se ut i ett företag. Eftersom vårt syfte därmed är att skapa en modell utifrån
intervjun och våra observationer utfylls kriterierna för ett deduktivt tillvägagångssätt.

4.3.2. Intervjuns utformning och intervjutillfället
Kvale menar att (Kvale, 2007, s.41ff) utformningen av intervjun är svaret på den tredje
frågan, det vill säga hur det önskade resultatet ska nås. Hur intervjun är utformad är beroende
av vad som ska undersökas och varför. Kvale menar att det är av den anledningen viktigt att
forskaren bör ha en god översikt över alla intervjustegen innan själva intervjutillfället äger
rum. Vid utformning av intervjun bör forskaren fasställa hur många respondenter som ska
intervjuas, hur intervjun ska genomföras och dokumenteras, hur intervjuguiden ska utformas,
vilka frågor och uppföljningsfrågor som ska ställas.

Vid utformningen av intervjun har vi varit noga med att planera alla stegen redan innan
intervjutillfället . Detta har bidragit till att vi har haft god koll på vad vi skulle göra, när vi
skulle göra det och hur vi skulle gå till väga

Enligt Kvale (Kvale, 2007, s.43) är ett vanligt misstag vid kvalitativa intervjuer att forskaren
använder sig av antingen för många eller för få respondenter. För få respondenter kan leda till
att det blir svårt att göra jämförelser och generaliseringar med andra grupper och för många
respondenter kräver mycket mer tid och skadar djupet av undersökningen. Hur många
respondenter som ska intervjuas är beroende av syftet med undersökningen.

Vår studie är en kvalitativ fallstudie, med endast ett fallföretag. Av den anledningen är vi
intresserade av att införskaffa djupgående information om ett visst ämne, det vill säga
företagets internkontroll. Vid detta skede var vi tvungna att avgöra om vi skulle intervjua en
eller flera respondenter. . Efter diskussion med vår handledare fastställde vi att det skulle
räcka med en respondent. Eftersom vår respondent är ekonomiachef på företaget och har det
huvudsakliga ansvaret för företagets internkontrollen ansåg vi att vi inte behövde fler
respondenter. Sedan efter att första intervjun ägde rum märkte vi att vi hade fortfarande en del
frågor som behövde besvaras därför ordnade vi en till djupgående intervju med samma
respondent. Vi ansåg också att vi kunde öka validiteten och trovärdigheten med vår studie om
vi kunde få ett annat perspektiv om internkontrollen. Därför bestämde vi oss för att intervjua
Anna-Clara af Ekenstam från Pricewaterhouse Coopers. Vi kunde också ha valt att intervjua
andra delar i det aktuella fallföretaget, men på grund av att det i den första intervjun framgick
att granskningen av företagets internkontroll sker i samarbete med externa granskare ansåg vi
att vi skulle förlora en viktig del av företagets kontrollprocess på detta sätt. Vidare skulle
djupintervjuer med flertalet andra företagsrepresentanter bidra till en väsentlig ökning av vårt
arbetes omfång.
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Beroende på om forskaren vill ha en strukturerad eller en mera öppen semistrukturerad
intervju, utformas intervjuguiden på olika sätt. Strukturerade intervjuer följer en viss linje
med fastställda frågor och ger liten eller ingen utrymme för att respondenten ska tala fritt om
någonting. När forskare vill utföra en narrativ analys av intervjufrågorna är det fördelaktigt
med semistrukturerade intervjuer där respondenten får tala fritt om sina erfarenheter (Kvale,
2007, s.56f).

Vårt syfte var att utföra en narrativ analys av intervjun där vi kunde resonera kring företagets
internkontroll utifrån respondentens beskrivningar. På grund av detta har vi valt ett mera
öppet semistrukturerat tillvägagångssätt för intervjuerna och har konstruerat intervjuguiden
utifrån detta.

Semistrukturerade intervjuguider innehåller olika kategorier inom det undersökta ämnet med
tillhörande utarbetade frågor. Det är fördelaktigt att förbereda en intervjuguide som både har
direkt koppling till det undersökta ämnet och som har en mer dynamisk karaktär. Den
dynamiska karaktären förbereder forskaren för oväntade svar och möjliggör följdfrågor som
styr intervjun tillbaka till det huvudsakliga ämnet(Kvale, 2007, s.57f).

Vi har tagit hänsyn till Kvales resonemang om att konstruera en intervjuguide med direkt
koppling till ämnet och även med en dynamisk karaktär. Vi har skrivit ner följdfrågor som vi
kommer att ha redo att använda när vi uppmärksammar att respondenten har kommit bort från
det huvudsakliga ämnet.

Kvale menar att (Kvale, 2007, s.55f) de första minuterna vid intervjutillfället sätter tonen på
hela intervjun. Det är viktigt att forskaren visar intresse, förståelse och respekt för
respondenten och på så sätt skapar en avslappnad och positiv stämning för intervjun. När
respondenten känner av denna stämning kan han eller hon tala mer öppet och dela med sig
sina erfarenheter. Intervjun bör starta med en kort presentation av syftet med undersökningen
samt hur intervjun ska dokumenteras. Som avslutning bör forskaren ge respondenten en
återkoppling av intervjun och fråga om det någonting som respondenten undrar över eller vill
tillägga. Vidare ska forskaren komma överens med respondenterna om de vill vara anonyma
eller inte.

Den första intervjun med vår respondent på fallföretaget ägde rum i företagets huvudkontor
där vår respondent jobbar. Vi anser att detta bidrog till att skapa en avslappnad stämning där
vår respondent kände sig hemma. Vi började med att göra en kort presentation av vår studie
och förklara att vi skulle spela in intervjun med hjälp av en diktafon om det var okej för vår
respondent. Vår respondent verkade positiv till intervjun och vår studie och ansåg att det gick
bra att spela in intervjun. Vi frågade respondenten om han ville att fallföretaget och han skulle
vara anonyma i vår studie, vilket de uppenbarligen ville. Förutom ett kort avbrott i form av ett
telefonsamtal flöt hela intervjun på riktigt bra och respondenten pratade fritt och utan hinder.
Vi avslutade intervjun med att fråga om vår respondent undrade över någonting eller hade
någonting att tillägga. Vi frågade också om det var okej att återkomma med en till intervju om
vi saknade någonting. Intervjun varade i ca två timmar. Andra intervjun var med samma
respondent. Den skedde genom telefon, och intervjun spelades in efter vår respondents
godkännande. Även denna intervju var väldigt avslappnad och utfördes utan hinder. Man
märker vidare i vår respondents svar på våra frågor att vår respondent var väldigt objektiv i
sina svar och försökte inte att förfina eller försköna företagets situation. Denna intervju varade
i ca en och en halv timma. Tredje intervjun var som redan nämnt med Anna Clara af
Ekenstam från Pricewaterhouse Coopers. Denna intervju skedde över telefon och samtalet
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spelades in efter af Ekenstams godkännande. Även här var vi noga med att presentera syftet
med studien och med intervjun. Denna intervju kändes också avslappnat och eftersom syftet
med intervjun var att få insikt över hur externa granskare arbetar med granskning
internkontrollen hade af Ekenstam ingen anledning att vara anonym eller känna att hon inte
ville svara på några frågor. Intervjun genomfördes smidigt och varade i ca en och en halv
timma. Vidare genomfördes besök på produktionsenheten i företaget, och fallföretagets
årsredovisning granskades. Resultatet av dessa undersökningar bidrog dock inte till någonting
som kunde bidra till att lösa vår problemfrågeställning. Istället användes delar av det
empiriska materialet som grund för företagspresentationen som inleder vårt empirikapitel.

4.3.3. Transkribering
Kvale menar att (Kvale, 2007, s.69f) intervjuer kan transkriberas i formellt språk eller
talspråk, intervjuns syfte avgör på vilket sätt forskaren ska transkribera intervjun.

Alla intervjuer spelades in och vi valde att transkribera intervjuerna ordagrant för att
säkerställa att vi inte missade några detaljer. Vi valde vidare att inte göra några anteckningar
under den första intervjun för att skapa en så avslappnad miljö som möjligt. Under andra och
tredje intervjuerna förde vi anteckningar för att överkomma risken att en dålig inspelning
skulle äventyra vår transkribering. Eftersom intervjuerna skedde över telefon påverkades inte
våra respondenter av vår antecknande.

4.4. Insamling av skriftliga källor
Vid insamlingen av de skriftliga källor som används genom arbetet har vi använt oss av olika
metoder. Vår handledare gav oss tillgång till COSO-rapporterna som arbetet grundats på, och
igenom dessa har vi skapat en förståelse för fenomenet internkontroll, granskning, osv. Till
vår teoretiska referensram har artiklar används för att komplettera COSO-modellerna. Dessa
har hittats i databaserna Business Source Premier (EBSCO) och Emerald Fulltext.
Inledningsvis vid sökningen av artiklarna användes sökord som ”monitoring + controls”,
”internal control”. Eftersom att vi blev insatta i COSOs ramverk och modeller övergick
sökningarna till mer specifika begrepp som används i dessa. Exempel på senare sökningar
inkluderar ”relevant information”, ”risk assessment + prioritization” med mera. Vi har varit
noggranna med att se till att de artiklar som används har varit granskade (”peer reviewed”)
innan de publicerats, för att säkerställa att de är ordentligt granskade. Att fulltext ska vara
tillgängligt samt referenser som används i artiklarna har också varit viktiga kriterier för att en
artikel har valts. Anledningen till detta är att vi vill kunna granska de artiklar som används i
arbetet, men också för att söka efter de källor som angetts för att kunna utveckla vår förståelse
för resonemang och koncept som förekommer i artiklarna.

4.5. Källkritik av skriftliga källor
Som omnämnts har vi försökt vidta de åtgärder som kan anses rimliga för att säkerställa att de
artiklar som förekommer i vår uppsats är vetenskapligt korrekta. Business Source Premier
(EBSCO) och Emeral Fulltext är båda välkända databaser för vetenskapliga artiklar. COSOs
publikationer bör möjligen inte klassas som vetenskapliga, utan snarare praktiskt orienterade.
Det finns dock, som nämnts, inga mer framstående skrifter inom internkontroll. Vidare har det
skrivits åtskilliga artiklar med fokus på de riktlinjer som COSO har presenterat, vilket i vår
mening stärker deras vetenskapliga tyngd något. För att underbygga våra metodval har vi
dock i vissa fall valt att använda oss av metodböcker. De källor som vi har använt i dessa fall
har dock sammanställts av välkända individer inom vetenskaplig metod, som Bryman och
Hartman. Vi anser oss därför vara tämligen säkra på att informationen som vi har tagit från
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dessa källor är korrekt. En bok, skriven av Patton, M.Q, är dock skriven 1987 och kan därför
anses vara gammal.
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5. Empiri
I detta kapitel presenterar fallföretaget och resultatet från vår fallstudie såväl som de svar
som intervjun med Anna-Clara af Ekenstam har genererat. Inledningsvis beskrivs det
undersökta företagets perspektiv på internkontroll för att sedan följas av hur en erfaren
granskare av internkontroll resonerar kring densamma.

5.1. Presentation av fallföretaget
Vårt fallföretag är en producerande multinationell koncern inom industrisektorn med
huvudkontoret beläget i norra Sverige. Koncernen består av elva olika företag fördelat i nio
länder. Företaget har en lång och intressant historia, vårt fallföretag bildades i mitten av 1900-
talet och har varit i ständig utveckling sedan dess. Ägarstrukturen och förhållandena har
förändrats sedan grundandet av vårt fallföretag. Företaget är idag världsledande inom sitt
huvudområde och exporterar största delen av produktionen. Fallföretaget är idag ett stort
Svenskt företag med över 500 anställda.

Företaget har en god och stabil ekonomisk situation. Under 2007 arbetade förtaget med att
effektivisera produktionen vilket gav goda resultat under nästkommande år. Trots att
marknaden präglades av kostnadsökningar och finansoro hade företaget ett riktigt bra år under
2008. De ökade marknadsandelarna på huvudmarknaderna, nådde de högsta orderingången
någonsin och upplevde en ökad effektivitet och stabilitet som bidrog med en produktions-,
omsättnings- och resultatrekord. Företaget planerar nu att stärka sin marknadsposition ännu
mer genom att expandera till nya segment. Vårt fallföretag ser stora tillväxtmöjligheter trots
rådande lågkonjunktur. Företaget har som målsättning att kontinuerligt öka tillväxten och
produktiviteten. Fallföretagets fokusområden för år 2009 är inköp, produktion och
produktionsutvecklingen.

5.2. Resultat av Fallstudie

5.2.1 Kontrollmiljö
Fallföretagets interna kontroll kan delas in i tre
huvudområden. Dessa är transaktionshantering,
medelsförvaltningen och kontroll över databaser.
Kontroll över transaktionshanteringen innebär att rätt
behörigheter och befogenheter tilldelas till rätt
personer i företaget. Det vill säga vem för göra vad,
vem får ta hand om vilka transaktioner, vilka som får
godkänna fakturor och vilka som tillåts representera företaget genom att skriva under avtal.

Kontroll över medelsförvaltningen innebär kontroll av olika rutiner. Det kan handla om
betalningsrutiner, lagerrutiner, investeringsrutiner och kontroller av företagets
kvalitetssystem.

”Sedan har vi också själva medelsförvaltningen. Då kommer vi in på sådana frågor som har
med våra rutiner att göra. Där har vi ett antal processer i vårt kvalitetssystem idag, där
ekonomi har lagt en hand på de processerna för att öka den interna kontrollen.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)
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Slutligen använder sig fallföretaget av kontroller av företagets databaser. Databaserna
innehåller alla företagets avtal och kontrollerna existerar för att säkerställa att alla avtal skrivs
under i rätt tid och av rätt personer.

Ansvaret för den interna kontrollen utsätts av styrelsen. Styrelsen ger uppdrag åt VDn, så
ansvaret för en fungerande internkontroll ligger på VDn. Det är dock i praktiken
ekonomiansvariges uppgift att förvalta internkontrollen och se till att den fungerar.

”Ytterst är det styrelsen, som ger uppdrag åt VDn att det här ska ske, då, med bibehållandet
av god internkontroll. Sedan är det i praktiken jag som har det delegerade ansvaret att se till
att det fungerar, men ansvaret ligger på VD mot styrelse” (Personlig kommunikation,
Respondent A, maj, 2009)

Fallföretaget har inga särskilda riktlinjer eller föreskrivna processer för den interna kontrollen.
Det finns dokument som talar om vad internkontrollen borde behandla men kontrollerna sker
oftast efter behov och det finns inga formaliserade riktlinjer som företaget följer. Ansvaret för
att detta hanteras på rätt sätt ligger främst på ekonomi- och redovisningschefen.

Det finns dock en del rutiner och processbeskrivningar som är formaliserade. Exempel på
sådana rutiner är enligt Responden A attestinstruktioner och beskrivning på hur en faktura ska
hanteras. Attestinstruktionerna ger anvisningar om vilka befogenheter olika befattningar i
företaget ska tilldelas. Fakturaprocessbeskrivningen talar om hur en faktura ska behandlas,
vilka som ska sköta registreringen, kontrollerna och sluggodkännandet av fakturorna. I
fallföretaget arbetar man på det viset att samma person som registrerar en faktura kan sköta
om kontrollen och slutgodkännandet av samma faktura. Responden A menar att detta är en
avvikelse med vad som borde göras enligt skolboken.

”Enligt skolboken så ska man ju helst se till att de här sakerna görs av olika personer men,
nu skulle det innebära en dubblering av resurserna för oss till exempel, så att väldigt mycket
med det här med internkontroll i en sådan medelstor verksamhet handlar om förtroende”
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Enligt Responden A överväger inte nyttan och mervärdet av att olika personer behandlar olika
delar av faktureringsprocessen den kostnaden som uppkommer utav detta. Vidare menar han
att mycket handlar om förtroende och tillit för personalen. Fallföretaget väljer att ha
förtroende för sin personal och lita på att de kan utföra deras arbete på rätt sätt. Responden A
menar att orderprocessen sker på liknande sätt, en person kan ha ansvaret för en order från
prissättningen till utleveransen.

”Det är som att jobba på bank. Man hanterar väldigt stora värden, men, det är väldigt
mycket förtroende.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Enligt Responden A har fallföretaget inte upplevt några problem med att arbete på detta vis.
Att samma personer kan hantera flera olika områden under samma process har inte orsakat
några nämnvärda problem. Responden A menar att detta kan bero på att det finns många
personer som har hand om fakturor och så vidare. Det är inte på det viset att endast ett fåtal
personer jobbar med dessa processer och därmed riskera att bli överbelastade av deras
uppgifter.
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”För mig veterligen har aldrig brustit i den omfattningen där man har känt att vi har förlorat
medel. Däremot har vi haft problem med processer, där interna kontrollen ska gripa in.”
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Enligt Respondent A är ett område där man har upplevt sådana problem är
kreditkravsprocessen. Där har företaget valt att ignorera en del varningssignaler och på grund
av detta har företaget gjort förhållandevis stora förluster på kundfordringar.

”Men det är oftast medvetna beslut, det är någon som har fattat det beslutet och fattat
felaktiga beslut, visade det sig då.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Fallföretaget har nyligen blivit uppköpta av en investment-grupp, men enligt vår respondent
har ägarskiftet haft liten, om någon, påverkan på hur internkontrollen sköts. På några områden
har dock förändringar skett, till exempel har ett antal policys, eller uppförandekoder, inrättats.
Såhär svarar han när vi frågar om huruvida ägarskiftet har haft någon effekt på hur
internkontrollen sköts:

Bra fråga, egentligen inte. […] De hade ett antal formkrav för det här. Vi har fått ett antal nya
policys för hur saker och ting ska hanteras, alla policys av någon dignitet ska tas till
styrelsen. Vi har också ett antal policys som sattes på plats då de tog över, ganska kvickt efter
det. Till exempel finanspolicyn, som talar om hur vi ska bete oss när vi väljer räntor och
valutor, och den talar om vilka befogenheter det finns och vem som får göra vad, och så där.
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Vidare har de nya ägarna inrättat en så kallad investeringshandbok, som är en sorts
investeringspolicy. Den handlar om hur investeringar skall övervakas, kontrolleras och följas
upp. Allt sammantaget menar dock vår respondent att ägarskiftet har haft liten betydelse för
företagets utövande av internkontroll.

5.2.1.1 Målsättningar och bonussystem

Företagets övergripande mål sätts av styrelsen i samband med styrelsemöten. De övergripande
målen är tillväxtmål, lönsamhetsmål, avkastningsmål och rörelsekapitalmål. Sedan bryts dessa
övergipande mål till en del operativa mål som sätts för alla operativa enheterna. Dessa
operativa mål bestäms av ledningen tillsammans med styrelsen. Fallföretaget består av tretton
bolag, fem fabriker och resten säljande enheter. Dessa bolag har ett antal mål som bryts ner i
budgetar och handlingsplaner. Bolagen förväntas att leva upp till dessa budgetar och
handlingsplaner som sedan följs upp av ledningen genom företagets rapporteringsprocess.

Vidare sätter vårt fallföretag stor vikt på företagets affärsplan. Affärsplanen redovisar
förväntningar och kalkyler för de tre kommande åren. Företaget jobbar löpande med
affärsplanen vilket innebär att den uppdateras en gång per år för att ta itu med förändringar
som kan ändra utsikten för kommande perioderna.

”Sedan har vi en affärsplansprocess inom vårt företag som innebär att en gång per år så
uppdaterar vi vår affärsplan. Det innebär att vi gör en plan över tre år, det är det perspektiv
som vi jobbar på hela tiden.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Enligt Responden A kan en treårsperiod upplevas som för lång och det är inte minst på grund
av den anledningen affärsplanen uppdateras årligen.
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”Man kan säga att en treårsperiod är en väldigt lång tid om man jämför med att 2008 gjorde
vi vårt allra bästa resultat någonsin i gruppen, och vårt fjärde kvartal 2008 var det absolut
bästa kvartalet någonsin i gruppen också, till att nu hamna i en situation där vi har sjunkande
orderingång, med finanskris och allt det där. Då är det klart, då spelar det ingen roll vilket
perspektiv man har, då blir ett kvartal för långt nästan.” (Personlig kommunikation,
Respondent A, maj, 2009)

Företagets mål är sedan kopplade till olika bonussystem. Det är inte alla i företaget som har en
rörlig lönedel, men det finns många som har det. De som har en rörlig lönedel är oftast
cheferna och många medarbetare i säljenheterna. Responden A menar dock att i en del länder
är bonussystem mera vanligt än i andra.

”I vissa länder är det mer vanligt och i säljbolag är det ju väldigt vanligt att bonusar finns. Vi
har säljbolag där de allra flesta, om inte alla, har en rörlig lönedel” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Den rörliga lönedelen baseras alltid på chefernas prestation och när det gäller säljbolagen
baseras de på säljmål.

”Allting baserat på prestation och säljmål. Sedan finns det bolag som inte har någon rörlig
lönedel alls. Så det ser väldigt olika ut, och ofta kulturbetingat.” (Personlig kommunikation,
Respondent A, maj, 2009)

För att undvika konflikt mellan företagets olika målsättningar sätts målen på tre olika
variabler. Dessa variabler är resultatet, kapitalbildning och kassaflöden.

”Så det finns aldrig någon risk för konflikt mellan dessa och de övergripande finansiella
målen, det gör det inte. Sedan kan man alltid fundera på om de kan suboptimeras på något
sätt, så att man driver de här frågorna i en riktning som inte är optimalt. Producerande enhet
skulle till exempel kunna producera mot lager för att i sin tur optimera resultatet. Då kommer
det in, det här med kapitalbildningsmål som gör att de får en negativ påverkan på [deras]
medel. Vi är ganska nöjda med de vi har, och det har fungerat rimligt okej.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

5.2.1.2 Personalhantering

I fallföretaget har man en del policys som medarbetarna ska följa. Dessa handlar
formaliserade uppförandekoder angående hur medarbetarna ska uppträda. Det finns
medarbetarpolicy och ledarpolicy. Ledarpolicy bemärker hur ledningen i företaget ska leda
och uppträda. Responden A menar att dessa policys finns för alla att ta del av men det är inte
så att alla ska kunna dessa till punkt och pricka. Det är osäkert hur väl personalen känner till
dessa policys och i vilken utsträckning dessa efterlevs. Vårt fallföretag har inget personaltest
eller undersökning som syftar till att ta reda på personalens kännedom om dessa policys.
Många av dessa handlar om mer eller mindre självklara etiska riktlinjer som alla medarbetar
kan skriva under.

”Oftast är de ett antal självklarheter som alla kan skriva under på; ”du ska inte ge mutor när
du försöker göra en affär, du ska uppträda icke-diskriminerande eller etiskt korrekt” ”
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)
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I fallföretaget används inga generella utbildningsprogram för de anställda. Istället har
medarbetarna utvecklingssamtal en gång per år där de tillsammans med deras chefer ska
komma överens om en utvecklingsplan som dokumenteras och som sedan följs upp i
efterhand. I dessa utvecklingsplan bestäms vilka utbildningar den enskilde medarbetaren
behöver.

”Vi har kört några breddutbildningar för alla anställda, det kan vara språkutbildningar, det
kan vara IT och det där, men ingenting samordnat. Väldigt individuellt och bilateralt. Vad
gäller ekonomisidan så har vi satsat väldigt mycket på det här med moms och övriga skatter,
för att få de som sitter med de här processerna tillräckligt utbildade för att kunna fånga upp
de allra mest väsentliga riskerna som vi har i verksamheten.” (Personlig kommunikation,
Respondent A, maj, 2009)

Företagets controllers och redovisningschefer är ofta högskoleutbildade civilekonomer vilka
ofta redan besitter goda teoretiska kunskaper om bland annat skatter och moms. Andra delar
av ekonomipersonalen är inte alltid högskoleutbildade många har endast gymnasial utbildning
och saknar nödvändiga kunskaper bland annat kring skatter. Det är främst till dessa många av
utbildningarna riktas emot.

Vår respondent är till en början lite kluven kring huruvida det stora antalet rapporter kan sägas
vara någonting som präglar hela vårt fallföretags verksamhet, men det visar sig efter ett tag att
ett omfattande antal undersökningar genomförs inom företaget:

Vi har, om man tittar på finansiella styrkort, vi har haft ett projekt kring det. Det har man på
finansiella och icke finansiella perspektiv, tex medarbetarperspektiv; vi har ganska mycket
icke-finansiella rapporter också. En medarbetarmätning, till exempel, där alla medarbetare i
hela koncernen får svara på ett antal frågor som mäter av medarbetarklimatet. ”Trivs ni på
arbetsplatsen?”, ”finns det mycket stress här?”, ”you name it”. (Personlig kommunikation,
Respondent A, maj, 2009)

De svar som erhålls från ovanstående mätningar omvandlas till ett så kallat
”medarbetarindex”, som företaget uppdaterar årligen. Detta kan sedan användas för att se
huruvida vårt fallföretag arbetar i rätt riktning, och utvärdera företagets omhändertagande av
medarbetarna. I slutändan är syftet med indexet att hela tiden förbättra företagets arbete med
de anställdas trivsel. Fallföretaget har, visar det sig, en stor mängd mått inom ett antal olika
områden som är kopplade till verksamheten:

Sedan finns det massor med sådana rapporter, vi har ju kundindex, kundnöjdhet eller
kundmätningar, vi har leverantörsmätningar som inte är finansiella. Så det finns mängder,
produktionen har ju ett viktig index, eller KPI som heter Direkt Okej, det är [om] hur många
lastare i den här fabriken som går genom hela produktionsflödet utan få en enda anmärkning,
osv. Det är en typisk operativ ”hands on” för de som kör, som rapporteras. (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Det är alltså tydligt att det finns ett stort antal mått, och sätt att kommunicera risker eller
förutsättningar inom företaget. Dessutom används balanserade styrkort och liknande verktyg,
och de kommunicerar enligt vår respondent att pengar kommer när de andra områdena har
tagits om hand. Han håller inte fullständigt med om det påståendet, men menar att dessa
områden är väldigt viktiga, som i detta exempel kring medarbetarnas trivsel:
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”Men sen är de ju inte mindre viktigt, jag menar, jag tror också på idén att nöjda medarbetare
är mer produktiva...vem kan säga emot det va? Det vore som att missnöjda medarbetare är
minst lika produktiva och så är det ju inte...och miljön och det finansiella går ofta hand i
hand...i termer av att ju mindre vi förbrukar av resurser desto mindre kostnader, och det är
bara positivt men det hamnar ofta lite grann på undantag. Kunden och lönsamheten det är
nummer ett.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

5.2.1.3 Information och kommunikation

Fallföretaget är enligt Responden A ett väldigt transparent företag när det gäller information
och kommunikation. Kommunikationen och kontakten är väldigt god både mellan ledningen,
styrelsen och ägarna och när det gäller att hålla personalen informerade om vad som sker i
företaget. I nuläget är det mellan fem till åtta styrelsemöten per år som sker och därtill mycket
uppföljning i form av löpande uppföljning och ägarmöten.

”Det är väldigt, väldigt tighta kontakter och det är typiskt för riskkapitalbolagens sätt att leda
bolag” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Responden A menar att riskapitalbolagen och företaget har i stora drag samma agenda vilket
gör att de ofta arbetar med nära relation till varandra. Under styrelsemötena sker många
presentationer av olika slag och ledningen är väldigt flitiga med att rapportera till styrelsen.

”Ibland känner vi litegrann att vi har varit för transparenta själva, men vi har väldigt mycket
rapportering och väldigt nära kontakt med våra ägare och styrelse.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Med ”för transparent” menar Responden A att det kan finnas fördelar och nackdelar med att
vara transparent när det gäller informationen. Responden A vill dock notera att det inte
handlar om att företaget är för transparent gentemot styrelsen eller ägarna utan under en del
tillfällen kan det vara en nackdel att vara för transparent gentemot personalen.

”Ett exempel är att: vi redovisar ju orderingången till vår fabrik i [en stad], det här redovisas
på intranätet och sitter på anslagstavlor en gång varje dag. Så våra anställda vet ju precis
om orderingången är upp eller ner. Just nu i dessa tider så har det ju varit ner, och det i sig
skapar en process, det skapar oro” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Responden A menar att det kan under dessa tillfällen vara en bättre handlingssätt att redovisa
denna information mera konkret genom att förklara vad det innebär och på så sätt undvika oro
och missförstånd.

Att vara transparent kan enligt vår respondent också innebära fördelar för företaget.
Exempelvis bidrar detta till att hålla en sund kontakt med styrelsen och ägarna genom att all
information kommuniceras fram.

”Ibland blir det ju så att man kan vinna på att vara transparent, va, så vi lägger upp alla
problem och vi visar alla problem.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Sammanfattningsvis kan man säga att fallföretagets strategi under en längre tid har varit att
undvika dolda agendor och rapportera så mycket som möjligt, både till styrelsen och ägarna
och till hela organisationen. Vår respondent menar att öppenhet gällande information har en
hel del med kultur och olika ledningsstilar i olika länder att göra.
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”Vi har ju två bolag nere i Frankrike, de delar inte ut vår personaltidning med annat att de
fick en möjlighet att kommentera det som stod i den. De känner inte att personalen där nere
är redo för att få en sådan där direkt information från Sverige” (Personlig kommunikation,
Respondent A, maj, 2009)

I Frankrike har cheferna alltså valt att begränsa kommunikationen av information till de
anställda; enligt Responden A vill de inte informera om mer än vad de anser är nödvändigt.

På senare år har fallföretaget genomfört en större satsning på kommunikation av information
mellan olika delar av företaget. Satsningen har bland annat inneburit många möten mellan
representanter av koncernledningen och de anställda.

”Min del innebär att efter varje koncernledningsmöte träffar jag alla mina anställda och har
en två timmars dragning med dem om det som sägs, eller sades, på koncernledningsmötet.”
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Enligt Responden A har den största delen av satsningen inneburit envägskommunikation där
olika chefer håller presentationer och informerar personalen om vad som pågår i företagets
olika delar. För att öka personalens delaktig under dessa möten brukar de i så stor
utsträckning som möjligt få tillfällen att ställa frågor. Responden A vill dock återigen betona
att denna typ av öppenhet med information har stor anknytning till olika kulturer, han menar
att denna slags öppenhet är en typisk svensk ledarstil.

”I Frankrike hade de inte alls den vanan. Samma sak i Nordamerika, också där man sitter
och håller information och har inte alls samma transparens eller delaktighet, så det är en
typisk svensk ledarstil, eller ledningsstil som inte alla är vana vid.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Givetvis sker även en mängd möten av annan karaktär, både med interna och externa parter:

”Vi har samverkansmöten mellan fack och ledning, vi har informationsmöten mellan chefer,
vi har chefdagar, eller det vi kallar ledardagar, och två gånger per år har vi ett
managementmöte där alla chefer kommer hit till [staden] och kör en hel dag.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Responden A berättar även om så kallade ”business review process” vilket innebär att
representanter av ledningen åker till dotterbolagen för att informera om företagets agendor så
att alla i koncernen kan ta del av dessa.

Responden A menar att det finns många olika forum för personalen att ta del av information
och kommunicera med varandra. Ett enligt Responden A viktigt forum för information är vårt
fallföretags affärsplan. Affärsplanen är på några hundra sidor vilket har sammanfattats till en
förenklad version som skickas ut till alla anställda i koncernen. Syftet med detta är att
personalen ska vara medveten om hur fallföretaget kommer att utveckla sin verksamhet under
de kommande åren. Responden A menar att även om affärsplanen inte har direkt påverkan på
personalens arbete finns det fördelar med att ge personalen möjligheten att ta del av den.
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5.2.2 Riskbedömning
Enligt Responden A har fallföretaget inga generella
riskanalyser i den bemärkelsen att någon anställd
får uppdraget att leta reda på vilka risker som kan
drabba olika delar av företaget. Företagets
riskanalyser är mer av ad hoc-karaktär, det vill säga
att riskanalyser görs allt eftersom behovet för en
sådan analys uppkommer. Dessa analyser görs oftast av externa bolag. Det kan vara
försäkringsbolag, revisorer eller advokater.

”Vi har inget regelbundet och återkommande utan det är upp till oss som sitter i ledningen
att bedöma vilka områden vi har och sen tillsätta resurser, både interna och externa för att
göra dem här screenings och analyserna.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj,
2009)

Vår respondent får frågan om de områden som inte prioriteras vid tiden för riskanalyser tillåts
att hamna i skymundan. Han håller inte riktigt med om det påståendet, även om han medger
att första prioritet alltid är att tjäna pengar. När företaget märker att processer eller områden
inom verksamheten fungerar bra så får dock dessa områden får lägre prioritet.

I vårt fallföretag delar man upp risker inom redovisningen i två kategorier: att redovisningen
är felaktig eller att det finns systematiska fel i redovisningen, och hur man hanterar dessa. Han
menar att det då och då upptäcks att de har redovisat fel, oftast är det inte större saker, utan att
saker förs fel. Fallföretaget har dock en process för att hantera sådana fel när de är
systematiska. Genom möten eller forum diskuteras problemen, och åtgärder bestäms. Dessa
förändringar följs sedan upp för att säkerställa att felen eliminerats. Fallföretaget har vidare i
nuläget inga anställda som enbart fokuserar på felsökning, utan vår respondent menar att den
processen ser ut såhär:

”Vi har inga som söker fel, med det menar jag internkontroll och internrevision, vi har ingen
som jobbar med att hålla koll på riskfyllda områden, till exempel hur vi värderar
kundfordringar eller lager eller valutor. Detta är typiska områden där de kan uppstå risker
om man värderar fel. Det är ingen på företaget som söker dem, utan de riskerna kontrolleras
två gånger per år...det är vid den interna kontrollen och vid revideringen och då vi samlar in
årsbokslutet, så jobbar vi.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Vid andra sorters risker använder de sig av rapporter internt i företaget. Vid exempelvis en
(alltför) stor exponering mot en kund görs en bedömning utifrån de rapporter som involverade
individer får ta del av, och sedan kan betalningsplaner eller stoppade leveranser bli aktuella
(med krav på förskottsbetalningar). Riskbedömningsprocessen involverar hela
koncernledningen, och innefattar främst att studera nyckeltal. Fallföretaget har också en
Controllergrupp som inkluderar koncerncontrollern, redovisningschefen och vår respondent.
Det är med andra ord åtminstone till en början endast ekonomipersonal som involveras när det
gäller risker inom internkontrollen.

Huruvida vårt fallföretag är ett riskbenäget företag eller ej är svårt att svara på. Vår
respondent menar att företaget i dagsläget inte använder sig av kundkreditförsäkringar
överhuvudtaget. Han menar dock att kundförlusterna i koncernen har legat på en väldigt låg
nivå historiskt (mäts enligt honom i promille av omsättningen). Han resonerar kring
problematiken med kundrisker:
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Det är ju klart att varje försäkring som inte faller ut eller utnyttjas är en taskig affär, då kan
man ju verka väldigt riskbenägen, men historiken visar att vi inte har och har haft en speciell
“riskig” kundbas då, och det är där man avsätter rutinerna och processerna kring
hanteringen. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Fallföretaget försäkrar dock andra delar av verksamheter, och främst gäller det fastigheter och
liknande kapital. Vidare menar han att det är svårt att bedöma ifall fallföretagets verksamhet
inte är riskfylld, då de främst säljer till en stabil industri. Han menar att på grund av att
branschen är konjunkturokänslig och konservativ blir riskerna mindre, även om det finns
politiska risker som företaget måste ta hänsyn till, som EU-bidrag och stöd till branschen. I
övrigt anser han att den dagliga operationen egentligen präglas av relativt låg risk

[...]vad det gäller redovisningen och risker och så: vi är inget Enron eller det där typen av
företag och det är ju, vi producerar och säljer det vi producerar och [de] stora posterna i
balansräkningen som det skulle kunna vara en väsentlig risk i, det är ju kundfordringar, det är
varulager och det kan vara en del avsättningar...men i övrigt är det ju väldigt okomplicerat,
kundriskerna är ju väldigt enkla att hantera med historik och åldersanalyser. Lagerrisken har
vi fullständig pejl på, så vi har inga stora risker på så sätt om man jämför med mycket annat
som finns. Det [finns] det inte. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Interna riskanalyser sker inte i vårt fallföretag, utöver ovanstående exempel. Försäkringsbolag
gör enligt vår respondent egna riskanalyser som företaget tar del av, och ibland hyrs personal
från specialiserade företag in för att genomföra sådana. Företaget bedömer själva vilka
riskområden som verksamheten rymmer, sedan hyrs företag (t ex McKinsey eller KPMG, som
vår respondent exemplifierat med) in för att granska dessa risker. Sedan görs insatser efter den
specifika bedömning som företaget erhållit, och det är återigen ledningen som beslutar om
vilka resurser som skall tilldelas områdena. Vår respondent berättar vidare att det finns några
lagstadgade riskanalyser som företaget behöver ta hänsyn till, men han menar att det är så
självklart att dessa följs:

Sen har vi lagstadgade riskanalyser, vi har brandskydd till exempel, som är en sån, sen har vi
medarbetarperspektiv eller arbetsmiljöperspektiv och miljöperspektiv, så finns ju mängder av
dessa men det blir fånigt att säga att man ska följa lagar och regler, för det är ju som givet i
vår värld. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

5.2.3. Kontrollaktiviteter
Fallföretaget använder sig av ett affärssystem som
heter Movex, som enligt respondenten inrymmer
ett stort antal finansiella kontroller, eller
”moduler”:

[…] vi har moduler för reskonton, redovisningen,
rapporteringar...vi har order, lager, fakturering, hela den hanteringen. Vi har
underhållssystem, vi har reklamationshanteringssystem, vi har även Sales Management- och
kundstödssystem, vi har koncernsredovisningssystem och vi har en del andra försystem. Så det
finns en mängd olika system som då hanterar mer eller mindre risker i det här. Då är ju
frågan liksom, finansiella risker hur dessa hanteras. (Personlig kommunikation, Respondent
A, maj, 2009)
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Han menar dock att individer med controller-uppgifter har goda möjligheter att se in i varje
transaktion som genomförs. Systemet inrymmer förutom god insyn även en funktioner, som
vår respondent här refererar till som ”kontroller”. Dessa har som syfte att stoppa att en
transaktion genomförs av individer utan rätt befogenheter, och kan ses som fortlöpande
kontroller:

Vi har ju sårbarhet, som jag sa, in i det minsta detalj så varje transaktion som uppstår och
varje finansiell händelse...[varje] redovisningstransaktion har ju i grunden en affärshändelse
som utgångspunkt och den händelsen, den kan vi borra oss ner i och till och med se vem som
[...] skapade den här transaktionen vid vissa tidpunkter. Sen finns det vissa kontroller i det
här försystemet, eller i systemet, och på vem som får göra vad och hur stora belopp man får
hantera, vilka kreditgränser och så vidare[...].(Personlig kommunikation, Respondent A, maj,
2009)

Det finns med andra ord kontroller inom vårt fallföretags verksamhet med syfte att stoppa
vissa händelser från att inträffa. Detta hör dock till undantaget inom fallföretaget, som
fokuserar sin internkontroll på att identifiera och reda ut problem som uppstått i efterhand.
Vår respondent menar att företagets internkontroll inte är fullt så utvecklad som han kanske
skulle önska:

Men som jag sa, oftast är det kontroller i efterhand, de kontrollerna sker med någon form av
kontrollrapport där vi går in och tittar på avvikelser från det normala i alla de miljontals
transaktioner som finns i vårt system. Såtillvida har vi nu, om man skulle liksom ha nån form
av optimum eller önskeläge, så tror jag att vi är en bit från vårt önskeläge. (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Det finns dock anledningar till att internkontrollen har fått stryka lite på foten inom
fallföretaget. Han menar att den interna kontrollen måste stå i proportion till företagets storlek
och vilken risk det brottas med. Tidigare hade företaget en person med ansvar för den sista
granskningen av ordrar, verifikat och fakturor. Personen var en av de som blev uppsagda på
grund av att i tider där nedskärningar krävs:

Då kollar man på hur ofta det blir fel ,två fel på ett år ungefär, då står inte kostnaden av den
kontrollapparaten alls i proportion till den risk man har att hantera. Istället bygger vi då på
statistiska risker och systematiska risker precis som man gör i produktionen. Producerar vi en
”batch” på två hundra tar vi ut ett sample och kollar dessa; hittar vi inget konstigt i det då
flyter det på. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Företaget tycks alltså välja att ta stickprov ur funktionen för att sluta sig till huruvida den
fungerar tillfredsställande eller ej. Detta gäller några av funktionerna, men det finns andra
delar av verksamheten som råkar ut för mer rigorös granskning, detta exempel gäller en del av
produktionen;

På vissa ställen har vi, kollar vi allt, det vill säga 100 % kontroll av allting som kommer ut.
Det sätter man då in när man har en större risk att hantera, men det är svårt att ge ett
generellt svar på det. Systemet i sig eller försystemet är inte speciellt lämpade eller anpassade
för kontroll, det ska jag säga, det finns inte inbyggda processer eller något sånt. (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)
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Affärssystemet är alltså inte speciellt effektivt för kontroll av produktkvalitet och liknande,
och som vi tidigare nämnt använder sig fallföretaget i störst utsträckning av kontroller i
efterhand. Även om det finns undantag (som i exempel ovan) så sker en stor del av kontrollen
manuellt. På frågan om huruvida manuella kontroller var vanligast fick vi svaret:

Manuellt i efterhand, ja...manuellt i den meningen att det är allting en människa som gör det
här, sen så har vi rapporter som skapas automatiskt, så att man sitter inte skriver ord för ord
för varje rapport...men så är det. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Kan du berätta lite kring fördelarna och nackdelarna med det sättet ni jobbar på?

Vår respondent hade gärna sett bättre och fler automatiserade internkontroller inom vårt
fallföretag. Företaget har intressant nog inkluderat en förbättring av internkontrollen i
affärsplanen, och det rör sig om automatiserade kontroller såväl som processer för
rapportering och liknande:

Jag skulle gärna ha sett att vi hade en bättre internkontroll, och det står jag för...och det är
ganska intressant, för det står i vår affärsplan för ekonomi och finans [om] att förbättra den
interna kontrollen, och sen finns det ett antal underpunkter, då. Det ska fram med maskinella
kontroller eller dokument, och rutiner och processer som stödjer det här, så det hade jag
gärna sett. Men mot det står ju alltid den här risken, vi har de människor vi har och vi vill
inte anställa mer folk och dra på oss mer kostnader med annat än att risken verkligen är
motiverad. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Återigen rör det sig alltså om en avvägning mellan kostnader för misstag eller bedrägerier och
kostnaderna för att förbättra fallföretagets interna kontroll. Vår respondent sitter i en position
där internkontroll utgör en stor del av det dagliga arbetet, och det är möjligt att han ser denna
funktion som viktigare än vad andra personer inom ledningen gör. Han menar dock, återigen,
att fallföretagets risker är låga, och att förekomsten av misstag eller systematiska fel är relativt
låg:

Jag tror, men det kanske är naivt att tro det, för vi vet ju egentligen inte, man ska inte uttala
sig om sånt man inte har fakta på...men jag tror inte att vi har så väldigt många systematiska
fel. Vi upptäcker mycket av det i efterhand och då med de kontroller vi har. Sen är ju, vi vet ju
inte hur mycket vi missar och hur mycket det kostar oss men min bedömning och vår
bedömning av totala risken i företaget är att den är förhållandevis låg, väldigt väl avgränsad,
väl definierad. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Fallföretaget har valt att förlägga en stor del av produktionen till andra företag. Driften lades
om nyligen, och enligt vår respondent är detta huvudanledningen till att ingen process för
kontroll av leverantörernas verksamhet finns i nuläget. Respondenten menar vidare att risken
med att förlägga produktionen till ett externt företag är liten, och att det värsta som egentligen
kan hända är att företaget inte levererar produkterna i tid. Vidare har företaget valt att köpa
tjänster för informationssäkerhet och datahantering från externa företag, som bland annat
krypterar hårddiskar, fjärrstyrd databorttagning till telefoner och liknande. De risker som detta
område regleras genom avtal, och vårt fallföretag skulle kunna stämma datahanteraren ifall
någonting skulle gå fel:

Det finns den typen av tjänster idag när det gäller att hantera informationssäkerheten så att
information som är, som är viktig för oss inte ska komma ut i orätta händer. Nu är det så att
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vår försäljningsstatistik och sådant där kan vara värt någonting, men våra ”stora”
informationer och datasäkerhetsrisker, det ligger i våra produkter, alltså ritningar och vår
produktdatabas. Det är så att vi har lagt hela den produkt- och ritningsdatabasen till en
extern leverantör...där ligger den och snurrar på en server. Där har vi ett avtal rent
kommersiellt, skulle det hända någonting med den informationen så att den skulle komma ut
så skulle vi kunna stämma dem. Så de skulle behöva tillräckligt med incitament, sen ska ju
dessa leva på det (informationssäkerhet), de är inga osäkra aktörer. (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Någonting som vår respondent är betydligt mer orolig för är datasäkerheten, och med det
menar han att den skulle bli omöjlig att komma åt av någon anledning, eller ”korrupt”. Här
finns det mer för vårt fallföretag att göra. Ett datorhaveri skulle mycket väl kunna sabotera
stora delar av fallföretagets verksamhet, och det är någonting som vår respondent tar på
fullaste allvar:

”Sen har vi datasäkerheten som är något helt annat, det innebär att garantera att datan inte
blir korrupt. Man har ju, jag ljuger inte, vi har miljontals transaktioner i vårt ekonomisystem.
Dessa skapar då olika konteringar och så vidare, vad skulle hända om de här skulle bli
korrupta? Det här är ju i databaser, då. Dessa databaser hanteras inte i transaktionsnivå
utan det är saldobaser som vi läser av och så vidare, vad skulle hända om den här datan blir
korrupt? Vad finns för driftsmässig anledning då, till skillnad från informationssäkerheten? I
datasäkerheten har vi inte alls kommit långt, utan där finns det en del risker som vi idag är
medvetna om, och inte hanterar...så dessa två områdena jobbar vi med. Sedan kan jag inte
komma på något riktigt bra område där vi har outsourcat någonting som har den sortens
internkontrollrisk.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Som nämnts arbetar fallföretaget främst med efterkontroll av revision och liknande. Detta
gäller även kompetens och befogenheter, och förebyggande kontroller tycks undvikas i stor
utsträckning. Det handlar även här om att undersöka avvikelser i transaktionerna som
registrerats, men det finns exempel på kontroller som när en order måste godkännas innan den
blir accepterad. Som nämnts finns en rad gränser för exempelvis kreditvärden, och de värden
som når ett visst belopp måste godkännas av VD. Annars nämner vår respondent att
controllergruppen är ekonomer, medan många av den övriga ekonomipersonalen är
gymnasieutbildade, så det tycks råda kompetenskrav som i de flesta svenska företag.

Befogenheterna fördelas, eller begränsas igenom ett systemstöd, Baltzar, som fallföretaget
använder sig av. Det behandlar attest och fakturahantering elektroniskt. Detta är utrustat med
vissa verktyg för hantering av befogenheter:

”[...]där finns ju en möjlighet att lägga in både kontroller och beloppsgränser,
överskridandeprocesser, om man överskrider eller inte kan attestera, så det finns ju ett stöd
för de här kontrollerna på ett annat sätt idag än när jag började jobba i alla fall. Då hade
man sin attestinstruktion, och var glad om någon följde den, va. Mycket manuella kontroller.
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Inte minst inom fakturering verkar det alltså som att datoriserade kontroller har gjort
controllers arbete enklare och smidigare. En annan fördel med systemet är hur
informationsflödet och överblicken över densamma har underlättats genom elektronisk
fakturering:
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Nu finns ju dessa kontroller inbyggda i systemet, och samma sak kan gälla på kravsidan, man
kan ta ut täckningsbidrag för olika kunder per order och fånga en datamängd av jädrigt
mycket transaktionsdata, liksom ”det här måste vi titta in i”. Så de systemstöden har vi.
Sedan finns det områden där vi helt och hållet saknar systemstöd, och kanske skulle ha, men
det är sådant som vi ska bygga vidare på.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj,
2009)

Som nämns ovan så saknar vårt fallföretag systemstöd för vissa områden, och ett av dessa
områden är avtalstäckning. Vår respondent menar att de flesta transaktioner redan har skett
vid tiden som fakturan når företaget. Företaget saknar ordentliga system för hanteringen av
befogenheter angående vilka som får teckna avtal och till vilka belopp. Detta får vår
respondent givetvis får en omfattande påverkan på företagets kontroll över dessa aktiviteter.
Inte heller samlar företaget in de avtal som ingåtts i någon databas eller datasystem, vilket
minskar kontrollen över dessa. Detta kostar företaget pengar då och då, och enligt vår
respondent hade ett systemstöd för förlängning, förnyelse eller omförhandling av avtalen varit
lämpligt. Han sammanfattar:

”Det sköts manuellt och det händer att det missas. Det förlängs och det kostar pengar. Där
tror jag att man kan göra mer genom att automatisera kontrollerna av det här.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

5.2.4. Granskning
Fallföretagets interna kontroll granskas två gånger per
år. Granskningen sker av externa revisorer som
företaget anlitar. Delvis granskas en del områden på
beställning av företaget, sedan granskar revisorerna en
andra områden som ingår i deras revisionsprocess.
Granskningen av summeras sedan i en
revisionsrapport där revisorerna lämnar synpunkter
om vilka delar som fungerar bra och vilka områden
som företaget borde förbättra. Vidare granskas även
företagets finansiella rapportering under dessa två
tillfällen, revisorerna går då genom olika delar av
verksamheten och påtalar vilka signifikanta fel som företaget har.

”Så är det, två gånger per år; en gång under hösten och en gång i januari. Där kan man säga
att det här har blivit mycket hårdare på senaste tiden efter alla redovisningsskandaler och
sådant som har uppkommit.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Enligt Responden A handlar stor del av granskningsarbetet och revisionsarbetet om formalia.
Det är mycket rapporter och mycket som måste skrivas under. Sedan menar Responden A att
företaget är väldigt öppen med revisorerna och lämnar all nödvändig information som behövs
för att granskningsarbetet ska bli så bra som möjligt. Vidare är det frågan om vilket värde
dessa tjänster skapar för företaget och om värdet av dessa väger upp emot kostnaderna. Det är
dock någonting som måste göras men på grund av all formalia kring detta arbete ökar även
kostnaderna.

”Detta innebär mycket formalia kring revisionsprocessen, och formalia som för oss som kund
kostar pengar och som alla gånger inte är så väldigt värdeskapande. Det där fungerar, men
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det blir så mycket teori i ett företag som är litet och greppbart som fallföretaget.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Granskningsarbetet sker av samma externa revisorer som reviderar företaget, ett alternativ till
detta är enligt Responden A att exempelvis konsulter granskar andra konsulters arbete.
Fallföretaget jobbar inte på det viset och Responden A menar att det inte heller finns någon
anledning till detta.

Förutom granskningen har vårt fallföretag även så kvalitetskontroller som kontrollerar
kvaliteten av olika delar av produktionsprocessen, delar som granskas är konstruktion, inköp
och tillverkningen. Responden A menar kvalitetskontroller kan även uppkomma för ekonomin
men det är mera sällan sådana kontroller sker.

”Vårt kvalitetssystem finns det ett antal interna processer som revideras och granskas av
någon annan eller våra revisorer. Såtillvida kan vi säkerställa kvaliteten. Den kvaliteten vi
kontrollerar är då konstruktion, inköp och tillverkning. Det är den kvaliteten vi har största
tyngdpunkt vid så det är mera sällan det är ekonomin” (Personlig kommunikation,
Respondent A, maj, 2009)

Som tidigare nämnts anlitar vårt fallföretag externa firmor för granskningen av företagets
internkontroll. I stort sätt lämnar vår respondent och hans medarbetare risker med
internkontrollen till specialister. Företaget har en avancerad process för hanteringen av moms.
Företaget har av olika anledningar beslutat sig för att momsregistrera utomlands, och vår
respondent använder detta som exempel på att beskriva hur företaget arbetar efter en
”screening” från en extern aktör:

[...]Vi har bett KPMG komma in och göra en Ad Hoc-undersökning, och säger ”titta på det
här, så här gör vi, vi tradar på det här sättet, och så här ser våra fakturor ut, och vi sätter
moms på det här sättet och rapporterar”, och allt det liksom. Gör det här, review och
screening på det här och kom med förslag på förbättringar. Funkar det? Då är det liksom
okej, då behöver vi inte göra något. Funkar det inte, ja då finns det ett antal områden vi måste
åtgärda, eller om det är någonstans mitt i mellan, ”ja, det funkar hyfsat men vi har dem här
riskerna”. Då ska vi tänka på det, då gör man en enskild insats på de områden som vi tror är,
eller har risker i dem, och det har vi gjort sen tidigare. Vi har extern hjälp då i huvudsak,
revisionsfirmor eller konsulter. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

De rapporter som han får från revisorerna används som hans förlängda arm mot
dotterbolagen, för att se till att företagets internkontroll implementeras på ett lämpligt sätt
genom hela koncernen. Det tycks alltså vara så att fallföretagets process handlar om att
proaktivt anlita professionella granskare av internkontroll. När frågor eller problem dyker upp
under de undersökningar som dessa externa företag genomför så reagerar fallföretaget reaktivt
på dessa. Det tycks inte vara frågan om att gå i frontlinjen för god internkontroll, utan snarare
om att hålla sig relativt uppdaterad inom området. Trots detta menar vår respondent att
företaget aldrig har haft några större problem med internkontrollen under de år som han har
jobbat med ämnet, och inte heller på hans tidigare arbetsplats. Därför finns heller inte en
standardiserad process iordningställd ifall att detta skulle ske, och det tycks finnas en relativt
avslappnad inställning gentemot felaktigheter inom företaget:

Ja, det finns ingen process för det idag. Det finns det inte, det är så graverande brister så att
jag inte kan komma på något bra exempel där vi själva har haft det. [Larm om bedrägerier
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eller liknande] är liksom så främmande för oss så att jag har inget bra svar där. Vi har ingen
process idag om det skulle vara så att det uppstår någonting, till exempel någon oegentlighet.
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Fel inom kontrollen eller redovisningen sker dock från tid till annan, och här anser vår
respondent att det är viktigast att företaget strävar efter att se till att organisationen lär sig av
sina misstag, och därigenom eliminerar dem i framtiden:

Vad ska vi säga, till exempel att det har blivit fel, något har gått snett[...]. Det kommer upp
och hanteras genom att vi försöker förebygga att det händer igen. Det är det viktigaste, att
inte göra om samma misstag flera gånger. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj,
2009)

Desto större misstagen blir, desto högre upp inom organisationen hamnar ärendena.
Företagsledningen är dock för sammansvetsad, enligt vår respondent, för att oegentligheter
inte skulle upptäckas förr eller senare ifall de skulle uppkomma:

Det beror på vilken dignitet det är, ju högre upp hamnar det. Jag har aldrig varit med om att
styrelsen har varit involverad i ett fel men jag menar, VDn får reda på om vi har stora fel i
månadsbokslutet. Så är det, skulle det vara en oegentlighet, om det skulle vara något brott,
säg att nån har betalat ut summor till sig själv och så vidare? [...] det är få frågor i en sån
här tight ledning som inte skulle hamna på VDs bord eller styrelsens bord förr eller senare,
det är jag övertygad om. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Granskningen av vårt fallföretags internkontroll sker som regel två gånger per år. Det inleds
med att fallföretaget internt gör en så kallad förberedande granskning. Det innebär att
företaget beslutar om vilka områden som de anser att konsulterna eller revisorerna ska titta
närmare på. Dessa områden kombineras med områden som revisorerna själva har valt att
rotera kring, och det hela summeras i en revisionsrapport. Där får vårt fallföretag som tidigare
nämnt veta vilka områden som fungerar tillfredsställande, och vilka som behöver förändras.
Vidare följer fallföretagets årsbokslut någonting som kallas för ”Annual Report Memo”, och
där påtalas signifikanta fel i företagsutövandet. Dessa granskningar sker som regel under
hösten och under januari månad, och enligt vår respondent har de fått mycket bra feedback
under åren. Han har också märkt hur redovisningsprocessen har blivit tuffare och mer
omfattande efter de senaste årens redovisningsskandaler:

”Detta innebär mycket formalia kring revisionsprocessen, och formalia som för oss som kund
kostar pengar och som alla gånger inte är så väldigt värdeskapande. Det är mycket papper
som ska skrivas under av mig och av VDn, Representation Letter och Management Letter,
garantier och så vidare. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Vidare menar respondenten att företagets informationsstrategi internt, att avslöja allt och vara
så transparenta som möjligt, även används för revisionsprocessen. Han menar dock att det
nästan blir för mycket pappersarbete för vad han menar är ett litet företag:

Vi har liksom disclosat (”avslöjat”, vår anm.) allting; vi har gett dem all information de
behöver för att med gott samvete kunna skriva under balansräkningen. Det där fungerar, det
blir så mycket teori i ett företag som är litet och greppbart som fallföretaget. Jag kan förstå
[att det behövs] i stora bolag som Ericsson eller vad som helst, som måste ha de här
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tjänsterna med intern revision. Det har blivit mycket, mycket mer formalia bara de senaste
fem åren kring revisionen. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Granskningen av internkontrollen sker enligt vår respondent av samma företag som reviderar
vårt fallföretag, och det är någonting som är genomgående för hela koncernen. Den
sammanställs av redovisningsfirman, som skriver ihop ett så kallat ”Group Audit Memo”.
Detta memo täcker hela koncernen. Oftast består det av övergripande punkter eller
nyckelvärden som styrelsen får del av. Annars tillsätts revisorer till fallföretagets alla
dotterbolag, som i sin tur rapporterar till moderbolaget.

Rapporteringen av granskningen av internkontrollen rapporteras dock inte externt, utan når
aldrig högre än till koncernledningen. Främst rör detta sig om kvalitetskontroller i
tillverkningen. Enligt vår respondent är det sällan som revisionen hamnar under granskning:

Den kvaliteten vi kontrollerar är då konstruktion, inköp och tillverkning. Det är den kvaliteten
vi har största tyngdpunkt vid så det är mera sällan det är ekonomin överhuvudtaget blir
föremål för en extern revision men det har hänt, och då har det upptäckts ett visst antal fel
eller risker. Det rapporteras endast till koncernledningen och kommer inte högre upp.
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

5.2.4.1 Rapportering

Efter att granskningsarbetet är utfört lämnar utvärderarna, det vill säga revisorerna, en så
kallad Audit Memo. Denna är en sammansättning av granskningsarbetet som består av ett
antal punkter med signifikanta och icke signifikanta fel. De viktigaste punkterna med
signifikanta fel komponeras sedan till en rapport som skickas till styrelsen. Det är då upp till
styrelsen och ägarna att avgöra vad som borde göras för att åtgärda dessa fel eller avvikelser.

Vidare rapporterar dotterbolagen alltid till moderföretagen som i sin tur rapporterar vidare till
styrelsen och ägarna.

”Vi tillsätter resurser och revisorer på våra dotterbolag och se till att de rapporterar till
moderbolagen som är ägare av ett antal dotterbolag. Vi väljer ju inte alltid om vi vill visa
eller inte, utan det är på ägarens uppdrag. Om de vill utföra det här arbetet eller inte, för att
styrelsen sen ska kunna teckna årsredovisningen och känna sig ansvarsfri eller lugn kring
det.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Kvalitetskontrollerna och granskningsarbetet rapporteras inte till några externa parter. Det
finns ingenting om detta som är med i företagets årsredovisningar eller några andra offentliga
dokument. Det sker endast interna rapportering kring dessa områden och syftet med dessa
rapporter att optimera företagets interna rutiner och kvaliteten av olika processer.

Responden A menar att fallföretagets sätt att arbete med internkontrollen är mer på ad hoc
basis på generella rutiner. Åtgärder och kontroller tillsätts när företaget anser att det finns
behov för detta. Internkontrollen är dock till stor del beroende storleken på företaget och
huruvida företaget är noterat eller inte. Det finns fler formella krav på noterade bolag
angående den interna kontrollen och på så sätts tvingas dessa företag att ha en högre kvalitet
på deras internkontroll.
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5.3. Granskarna
Af Ekenstam arbetar som revisor. Hon är enligt Dagens Industri (2009) en av Sveriges
främsta experter inom internationell redovisning, bolagsstyrning och kontroll. Af Ekenstam
har arbetat med bolagsstyrning och kontroll sedan 1986. Hon är partner i Öhrlings
Pricewaterhouse Coppers och ledamot i branschorganisationen FAR SRS. Som en del av
arbetet granskar hon företags räkenskaper och gör uttalanden om huruvida dessa är
rättvisande eller inte. Inom yrket ingår det också att bedöma hur väl styrelse och ledning
sköter förvaltningen av företaget i enlighet med aktieägarnas krav. Hennes arbete handlar inte
primärt om internkontroll, utan oftast om bokföring. Hon har dock erfarenheter av
internkontroll eftersom att hon arbetar mycket mot bolag noterade i USA:

”Om jag skulle göra ett jobb precis kring internkontroll så är det ju olika sammanhang; jag
jobbar ju med bolag som är noterade i USA, och där ska man också uttala sig om den interna
kontrollen och hur den stödjer att det blir en rättvisande finansiell information...men i
svenska bolag så behöver, ska inte revisorn göra det.” (Personlig kommunikation med Anna-
Clara Af Ekenstam, Juli 2009)

Svensknoterade företag har därmed andra krav på sin redovisning än USA-baserade, då de
senare har krav på sig som innefattar en bedömning av deras internkontroll. I svenska företag
rör det sig enligt af Ekenstam istället om konsulttjänster mot företag, på uppdrag av styrelse
och ledning. I dessa fall får ledning och styrelse styra vilka områden som konsulten ska titta
på. Af Ekenstam förklarar:

”De kanske vill ha internkontroll ur ett operativt perspektiv, och då får jag titta specifikt på
det. Eller så är det att de vill få ett uttalande om, eller en granskning av internkontrollen för
finansiell rapportering specifikt. Då gör jag en riskanalys för resultat- och balansräkning och
tittar på; ´Var är risken som störst för att det här ska bli fel?´ ´Var är det som mest komplext
någonstans?´” (Personlig kommunikation med Anna-Clara Af Ekenstam, Juli 2009)

Sedan undersöker vår respondent de specifika processer som konsult och kund enats om att de
ska fokusera på. Detta innefattar att undersöka huruvida de kontroller som hon bedömer bör
finnas på plats existerar, att de utförs på rätt sätt och att de fungerar som tänkt:

”Vi testar dem helt enkelt..tar stickprov och testar om kontrollerna har utförts som de
skall...och sen beskriver jag sedan för ledningen att ´nu har jag gått igenom alla kontroller
som de har med projektredovisningen och ni hade svagheter i de här och de här
kontrollerna´, alternativt att ´det fungerar som det skall´.”(Personlig kommunikation med
Anna-Clara Af Ekenstam, Juli 2009)

Vår respondent använder sig av COSOs definitioner av internkontroll. COSOs ramverk
används också uteslutande:

” [...]för det är ju det etablerade ramverk som finns..” (Personlig kommunikation med Anna-
Clara Af Ekenstam, Juli 2009)

Inom internkontroll erbjuder hennes firma en stor mängd tjänster. Bland dessa nämner hon
genomgångar inom vissa områden med avseende på internkontroll, riskanalyser, riskanalys-
workshops mot ledning och styrelse. Företaget arbetar även ibland med bedrägeriutredningar
eller med mer specifika områden.
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Vid konsultuppdrag i ett kundföretag sker ofta en dialog med styrelse eller ledningen
angående vad som ska undersökas. Eftersom att granskningen i svenska företag inte är
lagstadgad finns det inte några krav på vilka delar i verksamheten som ska undersökas. Vår
respondent menar att de kan försöka att driva vissa frågor, och ofta lyssnar kunderna på deras
förslag. Det är dock kundföretaget som betalar, och de gör givetvis inga jobb som de inte får
betalt för. I länder med lagstadgad granskning väljer Anna-Clara af Ekenstam och hennes
kolleger själv vad de ska granska. Även här sker en dialog med ledningen, men i dessa fall
finns regelverk som de följer. Arbetet sker dock mer självständigt än på konsultbasis.
Den lagstadgade granskningen är fullständigt inriktad på företagets finansiella rapportering,
och sker på följande vis; först görs en riskanalys. Där bedöms var risken för fel i
rapporteringen är som störst, samt var eventuella fel skulle göra störst skada för
årsredovisningen. Felen måste alltså ha en väsentlig påverkan på den externa redovisningen.
Vår respondent förklarar:

”Till exempel kan man då säga att lön, en löneredovisning skulle aldrig vara speciellt
intressant. Det kan vara ett jättestort belopp i årsredovisningen, men risken för att det skulle
vara ett väsentligt fel i löner som skulle påverka en extern läsare är väldigt liten.[...] Sedan
kan det finnas andra skäl att man väljer att titta på löner. Alltså man väger in om man vill ha
en viss grundläggande internkontroll.” (Personlig kommunikation med Anna-Clara Af
Ekenstam, Juli 2009)

Granskning sker antingen av den operativa eller finansiella delen av verksamheten. Enligt
Anna-Clara af Ekenstam är finansiella uppdrag vanligare, på grund av att hon och hennes
kollegor är revisorer. Hon menar dock att det blir vanligare att internrevisorer tittar på
operativa delar av verksamheten i företag. Det finns enligt vår respondent specifika rutiner för
granskningen som används vid uppdragen. Hon menar dock att rutinerna och individerna i
varje bolag är unika, men den metodik som används förblir densamma. Den sker på följande
vis:

”Det innebär att vi börjar med att kartlägga rutiner som vi har valt ut, och går igenom dessa
och beskriver hur de funkar. Sedan letar vi helt enkelt efter vissa kontroller och bedömer:
”var är riskerna störst så att det blir fel?” i den här redovisningen. Vi måste alltid börja med
att förstå det grundläggande i företaget.” (Personlig kommunikation med Anna-Clara Af
Ekenstam, Juli 2009)

En stor del av granskningsarbetet verkar alltså handla om att identifiera vilka områden som är
mest känsliga för väsentliga fel. För att göra detta måste granskarna skapa en förståelse för
verksamheten som sådan. Riskbedömningsprocessen börjar med att revisorerna går igenom
resultat- och balansräkningen. Sedan diskuteras alla poster, och de försöker att fastställa om
posten kan ha en materiell effekt på företagsräkenskaperna. Vår respondent ger exempel på
aktuella frågor i detta skede:

”Består den av en mängd små transaktioner eller är det några få, stora transaktioner? Hur
volatilt är det? [Hur] mycket bedömning är det i posten som sådan? Vilket systemstöd har
vi?” (Personlig kommunikation med Anna-Clara Af Ekenstam, Juli 2009)

Sedan viktar de posterna efter svaren på dessa frågor. Sedan får de fram vilka av posterna som
är i behov av en mer strukturerad kontroll än de andra:
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”[...]till exempel; har vi en post som består av ett fåtal transaktioner, så är den trots allt
ganska lätt att få koll på. Det är ju bara att gå igenom precis de bokföringar som är gjorda
på kontot i sådana fall. Men har vi då en mängd transaktioner som till exempel i
projektredovisning eller fakturering, då vet vi att här måste vi titta igenom processen, måste
förstå de grundläggande riskerna i just den här faktureringen.”(Personlig kommunikation
med Anna-Clara Af Ekenstam, Juli 2009)

Hon menar alltså att mängden transaktioner, och därmed komplexiteten vid en post, bland
annat är en faktor som avgör vilken kontroll som behöver göras.

Sedan kontrolleras processen och de kontroller som finns för att hantera risker inom detta
område. Vår respondent menar att de även använder en annan sorts riskanalys. Vid denna tar
revisorerna företagets strategi och mål som utgångspunkt. Detta görs för det mesta med hjälp
av ledningen, och görs genom en diskussion. Det handlar i dessa fall om att få kundföretaget
att fundera kring vilka områden som är mest kritiska:

”[...]vi utmanar dem lite genom att peka på; ”Okej, vad är de största riskerna mot att ni ska
nå era mål? Och hur kontrollerar ni dem?” (Personlig kommunikation med Anna-Clara Af
Ekenstam, Juli 2009)

Anna-Clara af Ekenstam anser att granskningsarbeten i svenska företag blir vanligare och
vanligare. Även den ovan nämnda diskussionsbaserade riskanalysen blir enligt henne
vanligare. Även om granskningsarbeten oftast sker mot börsnoterade bolag anser hon att det
är en ganska bra blandning mellan noterade och icke noterade bolag i klientelet.

När externa granskare av internkontrollen går genom ett företags rapporter är det viktigt för
dem att spåra företagets nyckelkontroller. Några exempel på utmärkande nyckelkontroller är
hantering av behörigheter, attester och kontroll över priser och prissättning. Detta är dock inte
generellt för alla företag. Olika kontroller kan ses som nyckelkontroller beroende på vilket
företag som granskas och storleken det specifika företaget .

”[…] det är ju de som vi är ute efter när vi går igenom rapporterna, och hur de ser ut. Det
kan ju se olika ut, […] Det beror lite på hur processen ser ut, och hur
fakturerings...upplägget är i bolaget.” (Personlig kommunikation med Anna-Clara Af
Ekenstam, Juli 2009)

Af Ekenstam menar att användning av automatiserade kontroller är frekvent förekommande
som en del av företags internkontroll. Dessa kontroller är ofta komplement eller stöd för andra
kontroller och det hör till ovanligheten att företag enbart använder sig av automatiserade
kontroller.

”Inom vissa områden så är det väldigt vanligt, men de är ofta mer som stöd för andra
kontroller. Det är få bolag som är helt beroende av automatiserade kontroller.” (Personlig
kommunikation med Anna-Clara Af Ekenstam, Juli 2009)

Vilka automatiserade kontroller som används är delvis beroende på vilket datasystem som
företaget använder:

”[…] Det beror så väldigt mycket på vilka datasystem också. Så det är svårt att vara generell
faktiskt, kring det.” (Personlig kommunikation med Anna-Clara Af Ekenstam, Juli 2009)
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Ett vanligt område där automatiserade kontroller är frekvent förekommande är vid hantering
av kreditgränser och kreditlinjer. Exempelvis kan systemet automatisk spärra leverans och
tillförsel till de klienter som har överskridet en viss kreditgräns. Ett annat exempel på en
automatiserad kontroll kan vara matchning av inleverans mot order. Af Ekenstam menar dock
att denna kontroll är förhållandevis lätt att kringgå.

”[…] Matchning av inleverans mot order, men det är en kontroll som ofta är automatiserad
men som kan vara förhållandevis lätt att kringgå. Så typiska områden det är områden där
man kan sätta en strikt gräns..regel att gå på. I många fall är det inte så lätt att sätta den där
gränsen.” (Personlig kommunikation med Anna-Clara Af Ekenstam, Juli 2009)

Enligt af Ekenstam beror utformningen och omfattningen av granskningsrapporter väldigt
mycket på vad bolaget efterfrågar. Antingen kan rapporten vara väldigt kortfattat där
avvikelser och iakttagelser av riskområden beskrivs för företaget eller så kan rapporten vara i
form av en stor dokumentation där granskarna beskriver i detalj vilka processer och kotroller
som har utförts och ger företaget utförliga rutinbeskrivningar. Det senare fallet är vanligt när
företaget ska fortsätta använda rapporten i sin egen dokumentation och internstyrning. Vidare
menar af Ekenstam att rapporteringen kan ske genom så kallad ”trafikljusbedömning”. Det
vill säga att klassa olika kontroller och processer som röd, gul och grön beroende på hur stora
risker och varningssignaler som är kopplade till dessa. Där grön innebär liten risk och
varningssignal och röd mycket stor riks och varningssignal. Som svar på frågan om
granskningsrapporten har stora likheter med en vanlig revideringsrapport svarade af
Ekenstam:

”Ja, det är det. Vid rapporteringen. Förutom när vi lämnar väldigt omfattande
rutinbeskrivningar, för då ska bolaget fortsätta använda den där utredningen i sin
dokumentation och internstyrning” (Personlig kommunikation med Anna-Clara Af Ekenstam,
Juli 2009)

Enligt af Ekenstam har finanskrisen inte påverkat hur företagen hanterar den interna
kontrollen. Som svar på frågan om det har blivet större fokus på internkontrollen sedan
finanskrisen tog fart svarade af Ekenstam:

”Nej, jag skulle inte säga att det har blivit mer fokus på internkontroll. Det skulle jag inte
säga. Däremot så är det kanske lite andra frågor som har kommit upp” (Personlig
kommunikation med Anna-Clara Af Ekenstam, Juli 2009)

Af Ekenstam menar att en fråga som har kommit upp mer frekvent och aktualiserats är
hantering av krediter, det vill säga hantering av kreditrisk och kreditbevakningar. Vidare har
det också blivit vanligare att företagen lägger leveranser mot kontantbetalningar för en del
kunder. Enligt af Ekenstam är det märkbart att det har blivit mycket mer finansieringsfrågor
för bolagen sedan upptrappningen av finanskrisen. Af Ekenstam menar att det är
fokusområden inom internkontrollen som har ändrats och inte omfattningen.

Enligt af Ekenstam kan finanskrisen ha en påverkan på hur bolagen hanterar den interna
kontrollen om lagförslaget som innebär lagstadgad granskning av bolagens internkontroll går
genom eller inte. I fall förslaget går genom kan det innebära något större fokus på
internkontrollen än vad det är idag.
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”[..] Alltså vi kommer att få ett förslag och som innebär granskning utav bolagets
internkontrollrapport och det kan nog påverka fokus lite, det tror jag. Vi vet ju inte alls var
det kommer att landa.[…] Beroende på var den granskningen landar någonstans, om det
bara blir en papperstiger eller om den kommer att ha något reellt innehåll så kan nog det
komma att påverka på sikt. Men finanskrisen som sådan tror jag inte kommer att spela roll
för utvecklingen inom styrning och internkontroll, det tror jag inte.” (Personlig
kommunikation med Anna-Clara Af Ekenstam, Juli 2009)

Slutligen menar af Ekenstam att den framtida påverkar som finanskrisen kan komma att ha på
internkontrollen kommer främst att gälla för finansbolagen och därmed inte påverka de övriga
bolagen.

”Politiker och lagstiftare är ju fortfarande på internkontroll men det är ju en ganska stor
fokus på finansbolagen. Jag tror inte att det kommer att påverka de övriga bolagen.”
(Personlig kommunikation med Anna-Clara Af Ekenstam, Juli 2009)



Analys

58

6. Analys
I detta kapitel ställs respondenternas perspektiv mot COSOs ramverk samt annan relevant
teori och skillnader och likheter analyseras. Slutligen diskuteras de resultat som studien har
genererat och vad framtida forskning skulle kunna fokusera på.

6.1. Kontrollmiljö
Internkontrollen i vårt fallföretag kan delas in i tre
huvudområden. Dessa är transaktionshantering,
medelsförvaltningen och kontroll över databaser.
Kontroll över transaktionshanteringen innebär att
rätt behörigheter och befogenheter tilldelas till rätt
personer i företaget. Det handlar om vem som får
göra vad, vem får ta hand om vilka transaktioner,
vilka som får godkänna fakturor och vilka som tillåts representera företaget genom att skriva
under avtal. Denna behörighetsfördelning anses i COSO-rapporten (2009a, s. 51) vara en
viktig del av en framgångsrik internkontroll. Vi anser precis som COSO och fallföretaget att
en effektiv fördelning av arbetssysslor och behörigheter är nödvändiga, både ur
kontrollsynpunkt och för att bibehålla en välfungerande verksamhet. Utan klart definierade
arbetsuppgifter riskerar företag att förvirring kring ansvar kan uppstå. Dessutom kan
dubbelarbete uppstå, vilket minskar effektiviteten i företaget. Slutligen tror vi att detta även
kan leda till att viktiga kontrollaktiviteter kan åsidosätts. Vi befarar att dubbelarbete och
tvivelaktiga arbetsdefinitioner förekommer i många företag, och att problematiken kring detta
blir mer påtaglig i större och mer komplexa företag.

Vår respondent är en representant för ledningen och är ansvarig för ekonomi, finans och IT i
företaget. För dessa områden finns det tre grupper av personal i organisationen. Dessa är
Controllerorganisationen, transaktionshanteringen och IT-driften. Med avseende på
internkontroll så är det ytterst VD som har ansvaret för att den drivs på ett effektivt sätt. I
praktiken är det dock vår respondent som ansvarar för funktionen. Han förklarar:

”Ytterst är det styrelsen, som ger uppdrag åt VDn att det här ska ske, då, med bibehållandet
av god internkontroll. Sedan är det i praktiken jag som har det delegerade ansvaret att se till
att det fungerar, men ansvaret ligger på VD mot styrelse” (Personlig kommunikation,
Respondent A, maj, 2009)

Controllerorganisationen ansvarar för den externa redovisningen. I den externa redovisningen
ingår årsbokslutet och delårsrapporter. De sköter sedan därtill den interna redovisningen:

”I vår interna redovisning har vi veckorapportering och månadsrapportering, budget och
prognosprocesser.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Enligt COSO (2009a, s.28) är det fördelaktigt att den interna redovisningsenheten i ett företag
har obegränsad tillgång till ekonomiavdelningens arbete, ekonomiavdelning har hand om
ekonomistyrningen och den finansiella rapporteringen. Så är även i vårt fallföretag, vår
respondent är ekonomiansvarig och har huvudansvaret för internkontrollen. Därmed har han
kunskap, erfarenhet och inblick i båda områdena. Vi anser att detta utgör en fördel men även
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en nackdel för företaget; vår respondent har obegränsat med information som han behöver för
internkontrollen. Nackdelen innebär att det kan vara svårt att förhålla sig objektiv till det egna
arbetet, eftersom att internkontroll handlar om att, bland annat, granska ekonomiavdelningens
arbete. En faktor som minskar risken för jävigt arbete i detta fall är att fallföretagets
internkontroll även granskas av externa utvärderare.

Medarbetarna på vårt fallföretag har tilldelats formella och detaljerade
befattningsbeskrivningar. Dessa talar om vilka ansvarsområden som de olika befattningarna
har och vilka rutiner de ska efterfölja. Sådana roll- och befattningsbeskrivningar är även
någonting som COSO efterlyser, så att ansvar för olika områden tydligt framgår i
organisationen (COSO, 2009b, s.9) Vidare menar COSO att så kallade ”utvärderare” ska
utses. Utvärderare är individer eller avdelningar med ansvar för att fatta beslut kring
företagets internkontroll, däribland även granskningen.

I fallföretaget har vår respondent tillsammans med ledningen huvudansvaret för
internkontrollen. Utvärderarrollen är därför en del av hans arbetsuppgifter. Företaget hade
tidigare en anställd som hade ansvar för granskningar av ordrar, verifikat med mera. Den
personen blev dock uppsagd då företagsledningen ansåg att antalet fel som begicks i de
processerna inte kunde motivera kostnaden för en extra anställd.

Ett dilemma som vårt fallföretag tycks återgå till är hur de ska balansera utgifterna
förknippade med en god internkontroll med riskerna mot densamma. I många avseenden anser
vi att företaget skulle kunna standardisera och formalisera sina processer, något som görs
inom vissa av verksamhetens områden. Vi anser dock att det är svårt att vara dogmatisk vad
gäller internkontroll, och företag måste hitta den nivå som passar dem bäst. Vårt fallföretag är
stort och ganska komplext, och graden av internkontroll tycks vara bestämd därefter. Vissa
verksamhetsområden saknar fortfarande pålitliga kontrollsystem, medan andra processer är
granskade bättre. Vår respondent påstår sig dock se de brister som finns i fallföretagets
internkontroll, och tycks vara uppriktig i sin strävan efter att förbättra den.

Enligt COSO (1992, s. 56) bör arbetsuppgifter relaterade till internkontrollen delas upp
mellan olika anställda. Syftet med detta är att säkerställa att kontrollerna fungerar som de ska;
om olika personer sköter till exempel fakturering så begränsas en individs möjlighet att
komma undan med tvivelaktigt yrkesutövande. Rapporten medger dock att en sådan
ansvarsfördelning kan vara svår att uppnå i mindre företag när antalet anställda är för litet. I
vårt fallföretag är antalet anställda tillräckligt för att det ska vara möjligt att uppnå en sådan
ansvarsfördelning, menar vi. I annat fall rekommenderar COSO att ledningen/ägarna överser
företagets processer själva. Wang och Ahmed (2003) har dock visat att en organisationskultur
baserad på förtroende kan hjälpa både kommunikation och idéspridningen inom ett företag.

Enligt vår respondent överväger nyttan av att olika personer behandlar olika delar av
faktureringsprocessen i dagsläget inte kostnaden som uppkommer av detta. Vidare menar han
att mycket handlar om förtroende och tillit för personalen. Företaget väljer att ha förtroende
för sin personal och lita på att de kan utföra sitt arbete på rätt sätt, trots riskerna som vi har
nämnt. Vår respondent menar att orderprocessen sker på liknande sätt; en person kan ha
ansvaret för en order från prissättningen till utleveransen:

”Det är som att jobba på bank. Man hanterar väldigt stora värden, men, det är väldigt
mycket förtroende.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)
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Enligt Respondent A har fallföretaget ännu inte upplevt några problem med att arbete på detta
vis. Att samma personer kan hantera flera olika områden under samma process har inte
orsakat några nämnvärda problem. Respondent A menar att detta kan bero på att det finns
många personer som har hand om fakturor och så vidare. Det är inte på det viset att endast ett
fåtal personer jobbar med dessa processer och därmed riskera att bli överbelastade av deras
uppgifter.

”För mig veterligen har aldrig brustit i den omfattningen där man har känt att vi har förlorat
medel. Däremot har vi haft problem med processer, där interna kontrollen ska gripa in.”
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Enligt Respondent A är kreditkravsprocessen ett område där de har upplevt sådana problem.
Där har företaget valt att ignorera en del varningssignaler och på grund av detta har företaget
gjort förhållandevis stora förluster på kundfordringar. Det har dock i dessa fall inte handlat
om att kontrollprocessen har brustit, utan om att enskilda anställda har valt att överskrida
kreditgränser vilket har lett till materiella förluster:

”Men det är oftast medvetna beslut, det är någon som har fattat det beslutet och fattat
felaktiga beslut, visade det sig då.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

COSO (1992, s.51) beskriver policys som halva delen av ett företags internkontroll. Den
andra halvan rör processerna som används. Policys är ett uttryck för företagsledningens
avsikter med organisationens företagsutövande (COSO, 1992, s. 24). Företagskulturen är
istället vad som sker i praktiken. Enligt vår respondent stämmer dessa mer eller mindre väl
överens, men i vår diskussion med respondent A tycks fallföretaget ha en relativt flexibel
inställning till policyns användning. Det finns en hel del policys som medarbetarna ska följa.
Dessa handlar om uppförandekoder angående hur medarbetarna ska uppträda, och det finns
bland annat en medarbetarpolicy och en ledarpolicy. Ledarpolicyn bemärker hur ledningen i
företaget ska leda och uppträda, medan medarbetarpolicyn rör de övriga anställda. Vår
respondent menar att dessa policys finns tillgängliga för alla, men enligt honom behöver inte
alla anställda kunna dem till punkt och pricka. Det är enligt honom dessutom osäkert hur väl
personalen känner till dessa policys och i vilken utsträckning dessa efterlevs. Företaget har
inget personaltest eller undersökning som syftar till att ta reda på personalens kännedom av
företagets policys men enligt vår respondent handlar många av dessa om mer eller mindre
självklara etiska riktlinjer som alla medarbetar kan stå för:

”Oftast är de ett antal självklarheter som alla kan skriva under på; ”du ska inte ge mutor när
du försöker göra en affär, du ska uppträda icke-diskriminerande eller etiskt korrekt”
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

COSO (1992, s.26-27) menar att företagsstyrelsen har en central roll i en rörelses
internkontroll. Det är upp till styrelsen att vara goda förebilder och upprätta en bra
företagskultur i en organisation med avseende på internkontroll. Således tar inte styrelsen
riktigt sitt ansvar i fråga om internkontrollen, och följaktligen genomsyras företaget av ett
något avslappnat förhållningssätt till denna. Om internkontrollen bör skärpas eller inte är
givetvis ett subjektivt ställningstagande, och i många fall anser vi att vårt fallföretag har
anledning att ta området med ro. Det står dock klart att det har en lång väg att gå innan det
kan mäta omfattningen av internkontroll med de idealexempel som COSO presenterar.
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6.1.1.Målsättningar och bonussystem

Företagets övergripande mål sätts av styrelsen i samband med styrelsemöten. Dessa bryts
sedan ner till en del operativa mål som sätts för alla operativa enheterna. Dessa operativa mål
bestäms av ledningen tillsammans med styrelsen. Fallföretaget består av tretton bolag, fem
fabriker och resten säljande enheter. Dessa bolag har ett antal mål som bryts ner i budgetar
och handlingsplaner. Bolagen förväntas att leva upp till dessa budgetar och handlingsplaner
som sedan följs upp av ledningen genom företagets rapporteringsprocess. Eftersom att målen
sätts av styrelsen upplever vi att de använder det som COSO (1992, s.33f) beskriver som en
strukturerad process. Vidare använder sig företaget både aktivitets- och enhetsbaserade mål.

COSO (1992 s.36ff) menar att det är viktigt för ledningen att ta hänsyn till mål kan hamna i
konflikt med varandra, och det är därför viktigt att utforma målen på ett sådant sätt att risken
för konflikter minimeras. Vidare är det viktigt att målsättningarna är tydliga och mätbara, så
att ledningen kan bedöma resultaten. För att undvika konflikter mellan fallföretagets olika
målsättningar sätts målen på tre olika variabler; resultatet, kapitalbindningen och kassaflöden.
Vår respondent menar att fallföretaget med hjälp av dessa målkategorier aldrig får några
konflikter mellan sina mål:

”Så det finns aldrig någon risk för konflikt mellan dessa och de övergripande finansiella
målen, det gör det inte. Sedan kan man alltid fundera på om de kan suboptimeras på något
sätt, så att man driver de här frågorna i en riktning som inte är optimalt. Producerande enhet
skulle till exempel kunna producera mot lager för att i sin tur optimera resultatet. Då kommer
det in, det här med kapitalbildningsmål som gör att de får en negativ påverkan på [deras]
medel. Vi är ganska nöjda med de vi har, och det har fungerat rimligt okej.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Vidare är de tre variablerna lätta att mäta. På så vis kan ledningen lätt bedöma i vilken
utsträckning målen har uppnåtts. Vi anser att målen förvisso avser centrala delar vad gäller
fallföretagets styrning, och som vår respondent säger så hamnar de inte i konflikt med
varandra. Däremot är de så övergripande att det blir svårt att få en bild av hur företaget bör
drivas genom att studera dem. För att hantera detta använder sig företaget av ett antal
enhetsspecifika mål vars syfte är att bedöma mindre enheters prestationer. Vi anser att detta är
viktigt för att motivera och leda enheterna, men här finns också en risk för överlappning av
företagets mål. Anna-Clara af Ekenstam (personlig kommunikation, Juli 2009) berättar att
kundföretagens strategier och mål ofta används som utgångspunkt vid de riskanalyser som de
genomför. Målen blir därför viktiga för internkontrollens effektivitet.

Vår respondent menar att kontroll över medelsförvaltningen innebär kontroll av olika rutiner.
Det kan vara betalningsrutiner, lagerrutiner, investeringsrutiner och kontroller av företagets
kvalitetssystem.

”Sedan har vi också själva medelsförvaltningen. Då kommer vi in på sådana frågor som har
med våra rutiner att göra. Där har vi ett antal processer i vårt kvalitetssystem idag, där
ekonomi har lagt en hand på de processerna för att öka den interna kontrollen.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Slutligen finns det kontroller av företagets databaser. Databaserna innehåller alla företagets
avtal och kontrollerna existerar för att säkerställa att alla avtal skrivs under i rätt tid och av rätt
personer, menar vår respondent. Återigen här får företaget stöd från COSO (2009a, s. 51),
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som menar att framgångsrika företag bör ha kontroller som säkerställer att rutinerna är
godkända av rätt personal och utförs på ett fullständigt och korrekt sätt. Vi anser att detta
tycks vara ett rimligt påstående; utan operativ kontroll av företagets rutiner kan skäligen
internkontrollen inte fungera alls.

Företagets mål är kopplade till olika bonussystem. Det är inte alla i företaget som har en rörlig
lönedel, men det är vanligt. De som har en rörlig lönedel är oftast chefer och medarbetare i
säljenheterna. Respondent A (personlig kommunikation, maj 2009) menar dock att i en del
länder är bonussystem mera vanligt än i andra. COSO (1992, s.25) menar att orealistiskt höga
mål kopplade till bonussystem kan fungera som incitament till oetiskt beteende. Vidare menar
Rappaport (1999) att finansiella bonussystem många gånger kan leda till kortsiktigt tänkande.
De som omfattas av sådana belöningssystem kan agera så att företaget vinner fördelar
kortsiktigt men tar skada på längre sikt. Belöningssystem måste utformas så att det finns
tydliga incitament för de anställda ska agera långsiktigt fördelaktigt för organisationen. Vårt
fallföretag använder förvisso bonussystem i stor utsträckning, men vi har ingen möjlighet att
bedöma om dessa är tillräckligt stränga för att uppmana till oetiskt beteende. Vår respondent
verkar dock som tidigare nämnt endast se bonussystemen som någonting positivt, och har inte
upplevt några problem med dem. COSO (1992, s.25) menar dessutom att relevanta
bonussystem som är möjliga att uppnå motiverar de anställda till etiskt beteende och kan
skapa lönsamhet för företaget.

6.1.2.Personalhantering

HR eller personalavdelningen är en viktig del av kontrollmiljön. De är ansvariga för de
mänskliga resurserna i företaget. HR avdelningen ansvarar bland annat för att rätt person med
rätt kompetens anställs och att personalen är motiverade och tillfredställda (COSO, 1992,
s.29). Vårt fallföretag har en personalavdelning som har hand om dessa frågor. Företaget utför
regelbundna personalundersökningar för att mäta arbetsklimatet och ta reda på huruvida
personalen trivs i företaget. I slutändan är syftet med indexet att hela tiden förbättra företagets
arbete med de anställdas trivsel. Företaget är med andra ord i samma linje som COSOs
rekommendationer i detta område. Det finns dock andra teorier kring sambandet mellan
arbetarnas tillfredställelse och personalens produktivitet. En studie utförd av Silvestro (2002)
visade att de mest lönsamma och produktiva butikerna inom en stormarknadskedja var de som
hade minst nöjda och tillfredställda arbetare. Det är svårt att bedöma vilken av dessa teorier
som är mest ackurat. Vi anser att det är rimligare att nöjda arbetare presterar bättre än andra
och därför anser vi att det är bra att vårt fallföretag är medvetna om hur deras medarbetare
mår inom företaget och att de vill hela tiden förbättra deras trivsel. Vår respondent
kommenterar frågan om nöjda medarbetar kontra missnöjda arbetare:

[…] jag menar, jag tror också på idén att nöjda medarbetare är mer produktiva...vem kan
säga emot det va? Det vore som att missnöjda medarbetare är minst lika produktiva och så är
det ju inte...och miljön och det finansiella går ofta hand i hand...i termer av att ju mindre vi
förbrukar av resurser desto mindre kostnader, och det är bara positivt men det hamnar ofta
lite grann på undantag. Kunden och lönsamheten det är nummer ett. (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Kompetent personal är enligt COSO (1992, s.29) att likställa med konkurrenskraft varför det
är av stor betydelse att HR avdelningen väljer ut rätt personal och skapar metoder för att ta
hand om medarbetarna. Det ligger därmed i dess ansvar att uträtta en inlärningsplan som
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skolar in medarbetarna i företagets metoder och värderingar och en utbildningsplan som
hjälper personalen att utvecklas. I fallföretaget används inga generella utbildningsprogram för
de anställda. Istället har medarbetarna utvecklingssamtal en gång per år där de tillsammans
med deras chefer ska komma överens om en utvecklingsplan som dokumenteras och som
sedan följs upp i efterhand. I dessa utvecklingsplaner bestäms vilka utbildningar den enskilde
medarbetaren behöver.

”Vi har kört några breddutbildningar för alla anställda, det kan vara språkutbildningar, det
kan vara IT och det där, men ingenting samordnat. Väldigt individuellt och bilateralt. Vad
gäller ekonomisidan så har vi satsat väldigt mycket på det här med moms och övriga skatter,
för att få de som sitter med de här processerna tillräckligt utbildade för att kunna fånga upp
de allra mest väsentliga riskerna som vi har i verksamheten.” (Personlig kommunikation,
Respondent A, maj, 2009)

Företaget tycks alltså inte skola sina nyanställda i företagets metoder och värderingar, utan
utbildningen verkar mer kompetensinriktad. Den sker individuellt och grundar sig i vilka
kompetenser personalen besitter. Företagets controllers och redovisningschefer är ofta
högskoleutbildade civilekonomer vilka ofta redan besitter goda teoretiska kunskaper om bland
annat skatter och moms. Andra delar av ekonomipersonalen är inte alltid högskoleutbildade,
många har endast gymnasial utbildning och saknar nödvändiga kunskaper bland annat kring
skatter. Det är främst mot dessa som många av utbildningarna riktas.

Vi anser att företagets kultur är någonting som nya anställda får lärdom av ganska snabbt, och
att detta sker per automatik. Därför tror vi inte att utbildningsprogram alltid är nödvändiga för
att kommunicera dessa värderingar, utan att utbildningens vikt bör läggas på att utveckla
kompetensen hos personalen. Utifrån vår kontakt med fallföretaget anser vi att företaget har
ett bra system för att hantera sin personal.

6.1.3.Information och Kommunikation
Vårt fallföretag lägger stor vikt på företagets affärsplan för att kommunicera vad som sker och
kommer att ske internt i företaget. Affärsplanen redovisar förväntningar och kalkyler för de
tre kommande åren. Företaget jobbar löpande med affärsplanen vilket innebär att den
uppdateras en gång per år för att ta itu med förändringar som kan ändra utsikten för
kommande perioderna. Enligt vår respondent kan en treårsperiod upplevas som för lång och
det är inte minst på grund av den anledningen affärsplanen uppdateras årligen:

”Man kan säga att en treårsperiod är en väldigt lång tid om man jämför med att 2008 gjorde
vi vårt allra bästa resultat någonsin i gruppen, och vårt fjärde kvartal 2008 var det absolut
bästa kvartalet någonsin i gruppen också, till att nu hamna i en situation där vi har sjunkande
orderingång, med finanskris och allt det där. Då är det klart, då spelar det ingen roll vilket
perspektiv man har, då blir ett kvartal för långt nästan.” (Personlig kommunikation,
Respondent A, maj, 2009)

Vi anser att det är klokt av fallföretaget att arbeta så frekvent med affärsplanen som sker i
dagsläget. Vi har sett hur snabba förändringar i den externa miljön (som finanskrisen till
exempel) kan förändra ett företags utsikter fullständigt, och det är därför viktigt att planerna
förändras i god tid. Vår respondent nämnde hur orderingången har sjunkit rejält sedan krisen
tog fart, och affärsplanen kan vara ett bra sätt att kommunicera till de anställda om vilka
förutsättningar som kommer att gälla i dess spår.
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Fallföretaget är enligt Respondent A ett väldigt transparent företag när det gäller information
och kommunikation. Kommunikationen och kontakten är väldigt god både mellan ledningen,
styrelsen och ägarna och när det gäller att hålla personalen informerade om vad som sker i
företaget:

”Det är väldigt, väldigt tighta kontakter och det är typiskt för riskkapitalbolagens sätt att leda
bolag” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Respondent A menar att riskapitalbolagen och företaget har i stora drag samma agenda vilket
gör att de ofta arbetar med nära relation till varandra. Under styrelsemötena sker många
presentationer av olika slag och ledningen är väldigt flitiga med att rapportera till styrelsen. I
nuläget sker mellan fem till åtta styrelsemöten per år och därtill mycket löpande uppföljning
och ägarmöten.

”Ibland känner vi litegrann att vi har varit för transparenta själva, men vi har väldigt mycket
rapportering och väldigt nära kontakt med våra ägare och styrelse.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Med ”för transparent” menar Respondent A att det kan finnas fördelar och nackdelar med att
vara transparent när det gäller informationen. Respondent A vill dock notera att det inte
handlar om att företaget är för transparent gentemot styrelsen eller ägarna utan under en del
tillfällen kan det vara en nackdel att vara för transparent gentemot personalen.

”Ett exempel är att: vi redovisar ju orderingången till vår fabrik i [en plats], det här
redovisas på intranätet och sitter på anslagstavlor en gång varje dag. Så våra anställda vet ju
precis om orderingången är upp eller ner. Just nu i dessa tider så har det ju varit ner, och det
i sig skapar en process, det skapar oro” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj,
2009)

Respondent A menar att det kan under dessa tillfällen vara en bättre handlingssätt att redovisa
denna information mera konkret genom att förklara vad det innebär och på så sätt undvika oro
och missförstånd. Att vara transparent kan också innebära fördelar för företaget. Exempelvis
bidrar detta till att hålla en sund kontakt med styrelsen och ägarna genom att all information
kommuniceras fram.

”Ibland blir det ju så att man kan vinna på att vara transparent, va, så vi lägger upp alla
problem och vi visar alla problem.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Sammanfattningsvis kan man säga att fallföretagets strategi under en längre tid har varit att
undvika dolda agendor och rapportera så mycket som möjligt, både till styrelsen och ägarna
och till hela organisationen.

Respondent A menar att öppenhet gällande information har en hel del med kultur och olika
ledningsstilar i olika länder att göra.

”Vi har ju två bolag nere i Frankrike, de delar inte ut vår personaltidning med annat att de
fick en möjlighet att kommentera det som stod i den. De känner inte att personalen där nere
är redo för att få en sådan där direkt information från Sverige” (Personlig kommunikation,
Respondent A, maj, 2009)
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I Frankrike har cheferna valt att begränsa kommunikationen av information till de anställda;
enligt Respondent A vill de inte informera om mer än vad de anser är nödvändigt.

Vårt fallföretag har gjort en större satsning på kommunikation av information mellan olika
delar av företaget. Satsningen har bland annat inneburit många möten mellan representanter
av koncernledningen och de anställda:

”Min del innebär att efter varje koncernledningsmöte träffar jag alla mina anställda och har
en två timmars dragning med dem om det som sägs, eller sades, på koncernledningsmötet.”
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Satsningen har vidare inneburit veckomöten och månadsmöten i företagets producerande
enheter där ledningen håller presentationer för alla anställda.

”Vi har samverkansmöten mellan fack och ledning, vi har informationsmöten mellan chefer,
vi har chefdagar, eller det vi kallar ledardagar, och två gånger per år har vi ett
managementmöte där alla chefer kommer hit till [staden] och kör en hel dag.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Respondent A berättar även om så kallade ”business review process” vilket innebär att
representanter av ledningen åker till dotterbolagen för att informera om företagets agendor så
att alla i koncernen kan ta del av dessa.

Enligt Respondent A har den största delen av satsningen handlat om envägskommunikation
(som exemplifierat ovan) där olika chefer håller presentationer och informerar personalen om
vad som pågår i företagets olika delar. För att öka personalens delaktighet under dessa möten
brukar de i så stor utsträckning som möjligt få tillfällen att ställa frågor. Respondent A vill
dock återigen betona att denna typ av öppenhet med information har stor anknytning till olika
kulturer, han menar att denna slags öppenhet är en typisk svensk ledarstil.

”I Frankrike hade de inte alls den vanan. Samma sak i Nordamerika, också där man sitter
och håller information och har inte alls samma transparens eller delaktighet, så det är en
typisk svensk ledarstil, eller ledningsstil som inte alla är vana vid.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Respondent A menar att det finns många olika forum för personalen att ta del av information
och kommunicera med varandra. Ett enligt Respondent A viktigt forum för information är
fallföretagets affärsplan. Affärsplanen är på några hundra sidor vilket har sammanfattats till
en förenklad version som skickas ut till alla anställda i koncernen. Syftet med detta är att
personalen ska vara medveten om hur fallföretaget kommer att utveckla sin verksamhet under
de kommande åren. Respondent A menar att även om affärsplanen inte har direkt påverkan på
personalens arbete finns det fördelar med att ge personalen möjligheten att ta del av den.

COSO (1992, s63) menar att kommunikation i ett företag kan delas upp i två delar. Intern
kommunikation som handlar om vad som sker inuti företaget och extern kommunikation som
rör sig om det som sker ut mot övriga samhället. Som beskrivet ovan tycks vårt fallföretag
engagera sig i båda formerna, öppenhet gentemot anställda såväl som företagets omgivning är
någonting som återkommer i samtalet med vår respondent. Detta förhållningssätt innebär
dock vissa problem, men vi tror att ett sådant ställningstagande kan föra med sig flertalet
fördelar till företaget.
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6.2. Riskbedömning
Enligt COSO (1992, s 41) kan risker på
verksamhetsnivå uppkomma genom interna och
externa faktorer. De interna faktorerna består
bland annat av personalen kompetens och
kvaliteten av deras arbete. De som är ansvariga för
den interna kontrollen bör analysera dessa faktorer
periodiskt för att identifiera vilka risker som är
förknippade med dessa. Kontroll av personalens kompetens och kvalitetsnivån på deras arbete
hör inte till de vanliga rutinerna inom fallföretaget. Vår respondent menar dock att företaget
gör en del kontrollaktiviteter för att handskas med detta. Ett exempel på en insats som
kontrollerar hur personalen har skött deras arbeten och som samtidigt skapar mervärde för
företaget är kontroller av moms-risker:

”[…] vi har gjort eller kommer att göra med ett företag som kommer att titta på moms-risker
hos oss. Det är ett företag som är specialiserat på att återvinna moms, som går in och
scannar, screenar och gör fem-års transaktioner, hittar fel, rättar fel, återvinner om vi har
gjort fel så att det är positivt för [fallföretaget] om vi skulle rätta det och lever på det. Då får
man oftast en temperaturgivare [över] hur bra eller duktiga vi är på det här.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Respondent A menar att det finns en del brister med företagets interna kontroll i dagsläget och
därmed finns det en del områden som skulle kunna förbättras.

”Det här är ett område vi skulle kunna arbeta mer på och bli bättre. Vi har en del luckor och
brister” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Respondent A menar att fallföretagets sätt att arbete med internkontrollen är mer på ad hoc
basis på generella rutiner. Åtgärder och kontroller tillsätts när företaget anser att det finns
behov för detta. Vi anser dock att internkontrollen är till stor del beroende storleken på
företaget och huruvida företaget är noterat eller inte. Det finns fler formella krav på noterade
bolag angående den interna kontrollen och på så sätts tvingas dessa företag att ha en högre
kvalitet på deras internkontroll.

Enligt Respondent A har fallföretaget inga generella riskanalyser i den bemärkelsen att någon
anställd får uppdraget att leta reda på vilka risker som kan drabba olika delar av företaget.
Företagets riskanalyser är mer av ad hoc karaktär det vill säga att riskanalyser görs allt
eftersom behovet för en sådan analys uppkommer. Dessa analyser görs oftast av externa
bolag. Det kan vara försäkringsbolag, revisorer eller advokater.

”Vi har inget regelbundet och återkommande utan det är upp till oss som sitter i ledningen
att bedöma vilka områden vi har och sen tillsätta resurser, både interna och externa för att
göra dem här screenings och analyserna.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj,
2009)

Att företaget lämnar en stor del av hanteringen av risker till specialister kan både ses som
positivt och negativt. Positivt på grund av att specialister kan göra kvalificerade bedömningar
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om nivån på riskerna och på så sätt försäkra företaget att riskerna hanteras på rätt sätt. Sedan
kan detta ses som negativt då externa specialister möjligen inte har samma kunskap och
information om allt som händer i företaget. Vårt fallföretag ber specialisterna kolla på vissa
områden och lämnar relevant information som kan hjälpa externa parterna vid deras arbete.
Även COSO (2009b, s.29) menar arr det är viktigt att informationen är relevant, pålitlig och
kan erhållas i rätt tid. Men frågan är om en del av den relevanta informationen utelämnas av
olika anledningar. Vidare menar Spira och Page (2003) att hanteringen av risker är en central
del av den interna kontrollen och frågan som uppkommer då är om det inte skulle vara bättre
att sköta dessa frågor själv för att säkerställa att all relevant information används och för att
stärka den interna kontrollen. Däremot så har fallföretaget även en del av riskhanteringen
internt så det kan argumenteras att riskhanteringen förstärks i och med användandet av
externa specialister.

Fallföretagets sätt att hantera risker internt ligger i stora drag i samma linje som COSOs
rekommendationer. COSO (1992, s.51f) rekommenderar att företagsledningen inledningsvis
ska upprätta en del målsättningar. Sedan bör vilka risker som kan förhindra dessa
målsättningar identifieras. Därefter bör riskerna analyseras och kontrollaktiviteter utvecklas
för att säkerställa att dessa risker motverkas effektivt. I vårt fallföretag är det ledningen som
upprättar målsättningarna. Vidare menar Lee och Colbert (1997) att nyckeltalsanalyser är en
av de analytiska metoder som finns för att granska ett företags internkontroll. Författarna
menar att dessa är bra verktyg för att spåra misstag och problem med den interna kontrollen. I
linje med ovanstående använder vårt fallföretag nyckeltalsanalys för att kontrollera om
målsättningarna uppnås. Det finns ett stort antal nyckeltal att kolla på men utifrån de
målsättningar som styrelsen och ägarna har satt väljer fallföretaget att fokusera på några av
nyckeltalen.

Ledningen väljer alltså problemområden, och följer upp dessa extra noggrant. När det
området sedan bedöms fungera som det skall kan de gå vidare och titta på nya områden.

Processen för riskbedömning kan till exempel se ut såhär:

[...] det ska finnas dokumenterat i dotterbolagens rapportering och uppföljning i Business
Review Meetings, och så kan till och med bonussystemen påverkas. Nu är det fokus på
kapitalbindning och då är bonussystemen knutna mot det, vi mäter av det, vi följer upp det
och vi jobbar med den frågan, då. Så det varierar lite med tiden, hur vi bestämmer vilka
fokusområden vi har, dessa prioriteringar och fokusområden bestämmer vi i
koncernledningen. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Här förklarar vår respondent att på grund av att nuvarande fokus är på kapitalbildning väljer
företaget att titta på nyckeltal som har med kapitalbildningen att göra och även utforma
bonussystem som motiverar personalen att arbeta på ett sätt som gynnar kapitalbindningen
Riskbedömningsprocessen involverar hela koncernledningen, och innefattar som redan nämnt
främst att studera nyckeltal.

Vår respondent menar vidare att företaget är relativt konservativt när det gäller risktagande,
även om företaget exempelvis inte använder sig av kundkreditförsäkringar. Han menar dock
att kundförlusterna i koncernen har legat på en väldigt låg nivå historiskt (mäts enligt honom i
promille av omsättningen). Företagets konservativa attityd mot risker har att göra med att
verksamhet inte är riskfylld, då de främst säljer till en stabil industri. Vår respondent menar att
på grund av att branschen är konjunkturokänslig och konservativ blir riskerna mindre. Vår
respondent förklarar:
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[…] vi producerar och säljer det vi producerar och [de] stora posterna i balansräkningen
som det skulle kunna vara en väsentlig risk i, det är ju kundfordringar, det är varulager och
det kan vara en del avsättningar...men i övrigt är det ju väldigt okomplicerat, kundriskerna är
ju väldigt enkla att hantera med historik och åldersanalyser. Lagerrisken har vi fullständig
pejl på, så vi har inga stora risker på så sätt om man jämför med mycket annat som finns.
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

COSO (1992, s.64) menar att det är kritiskt att företagsledningen har en öppen och god
kommunikation med styrelsen, för att de senare ska kunna hålla sig uppdaterade om bland
annat risker och resultat. Som redan nämnt har vårt fallföretag enligt vår respondent en väldigt
god och öppen kommunikation genom hela företaget och däribland mellan ledningen och
styrelsen. Detta gör att företaget har väldigt mycket interna rapporteringar om bland annat
risker. Ett exempel är att vid stor exponering mot en kund görs en bedömning av risken för
forstsatt samarbete med kunden och rapporter om denna bedömning skickas till alla
involverade individer inom företaget. Sedan kan betalningsplaner eller stoppade leveranser bli
aktuella. COSO menar att i vilken utsträckning rapporteringar genomförs och till vilka dessa
meddelas till är beroende av syftet av granskningsarbetet och omfattningen av bristerna
(2009a, s.13f). Som det framgår i exemplet ovan, är omfattningen av rapporteringen och till
vilka inom vårt fallföretag dessa rapporteras till är beroende på bedömningen av risken för
forstsatt samarbete med kunden. Företaget har också en Controllergrupp som inkluderar
koncerncontrollern, redovisningschefen och vår respondent. Enligt respondenten är det
åtminstone till en början endast ekonomipersonal som involveras när det gäller risker inom
internkontrollen. Sedan görs interna riskrapporteringar till relevanta individer och
avdelningar. Vi anser att vårt fallföretags sätt att rapportera risker håller en god standard med
avseende till COSOs rekommendationer.

Enligt vår respondent har företaget inga generella riskanalyser i den bemärkelsen att någon
anställd får uppdraget att leta reda på vilka risker som kan drabba olika delar av företaget.
Företagets riskanalyser är mer av ad hoc karaktär, det vill säga att riskanalyser görs allt
eftersom behovet för en sådan analys uppkommer. Dessa analyser görs ofta av externa bolag.
Det kan vara försäkringsbolag, revisorer eller advokater, men vanligtvis sker det i
styrelserummet i vårt fallföretag:

”Vi har inget regelbundet och återkommande utan det är upp till oss som sitter i ledningen
att bedöma vilka områden vi har och sen tillsätta resurser, både interna och externa för att
göra de här screenings och analyserna.” (Personlig kommunikation, maj, 2009)

Riskbedömningen är ett tydligt exempel på hur vårt fallföretag avviker från de riktlinjer som
COSO har ställt upp. Riskbedömningsprocessen inleds genom att medlemmar i styrelsen
diskuterar kring de problemområden som fallföretaget kan tänkas ställas inför. Utifrån de
bedömningar som styrelsen gör så placeras resurser där de anses nödvändiga, och det är
uppenbart att riskhanteringen sköts på ett något ostrukturerat sätt. Detta ligger dock helt i linje
med företagets ”ad hoc”-inställning till internkontroll; så länge inte grava fel eller
oegentligheter identifieras så finns det inte någonting som tvingar företaget till ordentliga
förbättringar av internkontrollen. Vi anser dock att internkontrollen till stor del bestäms av
storleken på företaget och huruvida företaget är noterat eller inte. Det finns fler formella krav
på noterade bolag angående den interna kontrollen och på så sätts tvingas dessa företag att ha
en högre kvalitet på deras internkontroll. Dessutom är det, som vår respondent har påpekat,
lättare att ”hålla koll” på övriga anställda i en mindre organisation, och risken för
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oegentligheter tycks enligt oss vara mindre i detta fall än i större, börsnoterade bolag. Enligt
COSO (2009a, s.14) kan dock en god internkontroll med välkonstruerade rapporter mot
externa intressenter vara någonting som ökar tilliten till ett företag. Detta är en avvägning som
vi tror att varje företag måste göra, och vårt fallföretag har tydligt valt sida.

COSO (2009c, s.13) har identifierat fem områden som företag behöver ta hänsyn till vid
prioritering av risker. Först måste de bestämma att riskområdet är komplext eller kan ha en
materiell påverkan på företaget. I de områden där processer eller system har förändrats till stor
del kan detta föranleda en mer noggrann kontroll. Där misstag eller avvikelser har skett, eller
där omsättningen är hög, eller där utvärderingar har signalerat problem tidigare, finns en
anledning till att riskerna prioriteras högt. Dessa faktorer kan användas för att säkerställa att
de risker som skall granskas är relevanta. De kan också underlätta för beslutsfattare att avgöra
i vilken omfattning och under vilka tidsintervall som granskningen ska ske. Misstag vid
riskbedömning kan enligt COSO (2009c, s.14) också avhjälpas genom att en strukturerad
metod för riskbedömning används. Dessa bör vara kopplade till lämpliga kontroller. Vid
riskbedömningsarbetet använder sig Anna-Clara af Ekenstam och hennes kollegor av dessa
riktlinjer:

”[...]till exempel; har vi en post som består av ett fåtal transaktioner, så är den trots allt
ganska lätt att få koll på. Det är ju bara att gå igenom precis de bokföringar som är gjorda
på kontot i sådana fall. Men har vi då en mängd transaktioner som till exempel i
projektredovisning eller fakturering, då vet vi att här måste vi titta igenom processen, måste
förstå de grundläggande riskerna i just den här faktureringen.”(Personlig kommunikation
med Anna-Clara Af Ekenstam, Juli 2009)

Hon menar alltså, precis som COSO, att mängden transaktioner och därmed komplexiteten
vid en post, utgör faktorer som avgör vilken kontroll som behöver göras. Det är här tydligt att
företag och enheter som arbetar med internkontroll och dess granskning regelbundet har en
helt annan inställning till COSOs riktlinjer än vårt fallföretag. Detta är föga överraskande,
men det som kan vara förvånande är till vilken grad processerna skiljer sig åt i både tanke och
utförande mellan företagen. Det är dock inte alltid som Anna-Clara af Ekenstam (Personlig
kommunikation, Juli 2009) och hennes kollegor arbetar på ett sådant strukturerat sätt. De
använder sig även av en riskbedömningsprocess som baseras på klientföretagens strategier.
Den görs för det mesta med hjälp av ledningen genom en diskussion. Det handlar i dessa fall
om att få kundföretaget att fundera kring vilka områden som är mest kritiska:

”[...]vi utmanar dem lite genom att peka på; ”Okej, vad är de största riskerna mot att ni ska
nå era mål? Och hur kontrollerar ni dem?” (Personlig kommunikation med Anna-Clara Af
Ekenstam, Juli 2009)

6.3.Kontrollaktiviteter
Fallföretaget har inga särskilda riktlinjer eller
föreskrivna processer för den interna kontrollen. Det
finns dokument som talar om vad internkontrollen
borde behandla, men kontrollerna sker oftast efter
behov och det finns inga formaliserade riktlinjer
som företaget följer. Ansvaret för att detta hanteras
på rätt sätt ligger främst på ekonomi- och
redovisningschefen.
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Ett genomgående tema i COSO-rapporterna är att företag bör utforma tydliga processer för
hur internkontrollen ska hanteras. Detta har inte fallföretaget tagit till fasta på, istället sker det
mesta av internkontrollen efter behov. När problem eller frågor dyker upp tycks företagets
kontrollprocesser justeras därefter. Vi bedömer att fördelen med fallföretagets metod för att
hantera frågor rörande internkontrollen är att överflödiga resurser inte satsas på aktiviteter
som inte bidrar med någon nytta för företaget i dagsläget. Nackdelen är att en formaliserad
process för kontrollen gör att organisationen står bättre rustad inför framtida hot eller
problem. Detta genom att företaget kan hantera nya problem på ett mer effektivt sätt.

Det finns dock en del rutiner och processbeskrivningar som är formaliserade. Exempel på
sådana rutiner är enligt Respondent A attestinstruktioner och beskrivning på hur en faktura
ska hanteras. Attestinstruktionerna ger anvisningar om vilka befogenheter olika befattningar i
företaget ska tilldelas. Fakturaprocessbeskrivningen talar om hur en faktura ska behandlas,
vilka som ska sköta registreringen, kontrollerna och slutgodkännandet av fakturorna. I
fallföretaget arbetar man på det viset att samma person som registrerar en faktura kan sköta
om kontrollen och slutgodkännandet av samma faktura. Respondent A menar att detta är en
avvikelse mot för vad som borde göras enligt skolboken:

”Enligt skolboken så ska man ju helst se till att de här sakerna görs av olika personer men,
nu skulle det innebära en dubblering av resurserna för oss till exempel, så att väldigt mycket
med det här med internkontroll i en sådan medelstor verksamhet handlar om förtroende”
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009).

Vi tycker oss se åtskilliga tecken på att vårt fallföretag i vissa fall fullständigt åsidosätter
riktlinjer som COSO-rapporten satt upp. Det verkar på vår respondent som att företaget i
många fall väljer att ge de anställda friheter som i värsta fall kan komma att skada företaget;
istället för att upprätta regelverk kring processer hålls till exempel möten där felaktigheter
diskuteras och utreds. Det finns en hög grad av tillit inom företaget som kanske inte alltid
omhuldas av litteraturen kring internkontroll. Detta kan bero på flera anledningar; det kan
föreligga skillnader i företagskulturer, eller mellan nationsgränser. Dessa skillnader kan vara
avseende attityder gentemot internkontroll eller medarbetares lojalitet. Vi kan inte svara på
vilka faktorer som ligger bakom detta, utan det får framtida forskning utvisa.

Vidare kontrolleras personalens insatser oftast i efterhand genom så kallade efterkontroller,
Respondent A menar att från tid till annan utförs en del kvalitetstester där företaget
undersöker hur mycket fel som har inträffat under en viss tid:

” […] Vi har från tid till annan när det gäller kvalitet så går in och tittar: ”hur många var
det som blev fel?”, ”vi hanterar såhär många fakturor, hur många blev fel?”. Och så får man
en stapel över tiden, vi kan titta på om det är problem eller inte.” (Personlig kommunikation,
Respondent A, maj, 2009)

Detta kan ses som en sorts ad hoc-kontroll som inte kan förhindra att misstag förekommer och
att det kostar företaget pengar. Däremot får företaget lärdom om sina processer samtidigt som
de får en uppfattning av personalens kompetens och kvaliteten på deras utförda arbeten.

I vår intervju med Anna-Clara af Ekenstam (Personlig kommunikation, Juli 2009) framkom
det att svenska företag har andra krav på sin internrevision än amerikanska. I Sverige finns det
inga lagstiftade krav på hur internkontrollen skall utformas, och det tycks göra att
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tillvägagångssättet för internkontroll i Sverige ser annorlunda ut. Detta gör enligt vår
respondent att svenska företag väljer vilka områden som skall granskas och inte, och även om
externa utvärderare kan försöka föra en dialog kring dessa frågor så är det i slutändan
ledningen i kundföretaget som bestämmer.

Som exemplifierat ovan utför fallföretaget de flesta kontrollerna av verksamheten i efterhand,
och därav kan det hända att det förekommer en del misstag som kunde ha undvikits om
företaget hade någon form av förebyggande kontroll. Enligt COSO (2009b s.25) är manuella
kontroller (till skillnad mot automatiserade) mer förenade med risk för att fel ska begås, vilket
gör att kontrollen fallerar. Om en kontroll misslyckas på grund av ett mänskligt misstag menar
COSO dock att det är relativt enkelt åtgärda det, medan ett fel i en automatiserad kontroll har
en tendens att upprepas. Det finns med andra ord både fördelar och nackdelar med att
huvudsakligen använda sig av manuella kontroller, som vårt fallföretag gör.

Af Ekenstam menar att användning av automatiserade kontroller är frekvent förekommande
som en del av företags internkontroll. Dessa kontroller är ofta komplement eller stöd för andra
kontroller och det hör till ovanligheten att företag enbart använder sig av automatiserade
kontroller. Vårt fallföretags användning av automatiserade kontroller tycks stämma överens
med de klienter som af Ekenstam arbetar med. Det kan tänkas att automatiserade kontroller
används mindre och tillskrivs mindre vikt i Sverige än i vissa andra länder. Det kan också ha
att göra med att af Ekenstams klienter påminner om vårt fallföretag med avseende på storlek
och struktur. Vi misstänker att större företag än vårt fallföretag ofta sköter sin internkontroll
och dess granskning internt, medan mellanstora och små företag i större utsträckning anlitar
extern hjälp.

Respondent A är medveten om att automatiserade och förebyggande kontroller är ett
alternativ, men fallföretaget har trots deras fördelar valt att i huvudsak använda sig av
manuella kontroller. Han menar att det finns många fördelar med att kontrollerna sker i
efterhand. Det är enligt honom bland annat enklare, mer kostnadseffektivt och lättare att
administrera. Sedan menar vår respondent att det finns en risk att förebyggande kontroller kan
omdanas till rena rutiner och därmed inte utföras lika effektivt som med kontroller i efterhand.

”Själv är jag skeptisk till de här kontrollmekanismerna innan, det brukar oftast bli en
slentrian och slapphet i det att man släpper igenom dem. Det måste hanteras, det är en
löpande operation där ute, och man får lita på folk och att de hanterar vardagen tillräckligt,
och så följer vi upp istället och tittar på om det är någonting som har gått snett.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Han menar att automatiserade kontroller kan bli ett hinder i arbetsutövandet, och att de
förebyggande kontrollerna rutinmässigt förbises. En förebyggande kontroll som varnar för
felaktigheter men som ingen tar notis om är sannolikt inte speciellt effektiv. Som ovanstående
citat illustrerar använder sig vårt fallföretag av det som Wang och Ahmed (2003) kallar för en
organisk företagsstruktur. De karaktäriseras ofta av en öppen företagskultur som baseras på
förtroende istället för strikta kontroller och maktstrukturer. Istället används en transparent
ledning, vilket vår respondent nämner vid flertalet tillfällen.

Kredithanteringen är en av de få processer där företaget använder sig kontroller i förväg, det
vill säga att kontrollen sker innan själva transaktionen genomförs. Detta exemplifieras av vår
respondent:



Analys

72

”[…]låt säga att en kund har uppnått en kreditgräns, och vi har en utleverans som ligger och
är på väg. Då kommer det upp en ”flagga” när man ska försöka utleverera och ta ut en
plocklista på en sådan hos vår utlastning som innebär att den här kunden är kreditspärrad,
och var vänlig kontakta marknadsavdelningen.” (Personlig kommunikation, Respondent A,
maj, 2009)

Sedan är det enligt vår respondent upp till marknadsavdelning att avgöra om utleveransen ska
stoppas eller om kreditgränsen ska ökas. Detta är ett av få tillfällen där vårt fallföretag följer
COSOs rekommendationer. Den typen av automatiserad kontroll som används i detta exempel
är en sådan som säkerställer en transaktions berättigande (COSO, 1992, s.50f). Syftet med
dessa kontroller är att säkerställa att transaktionerna godkänns av personal med rätt
befogenhet. Vi tror att personal som arbetar med utlastning kanske inte alltid har kunskap om
kundernas kreditvärdighet gentemot företaget, och därmed bidra till att fallföretagets
fordringar blir för stora. Det tycks därför vara förnuftigt att använda sig av denna typ av
förebyggande kontroll. Vi anser att brister i kredithanteringen i många fall kan innebära stora
ekonomiska bakslag för företag.

Där de automatiserade kontroller fungerar finns det ändå en risk för att den mänskliga faktorn
bidrar till att misstag begås. Det exemplifieras av vårt fallföretag; vid ett tillfälle valde
företaget att ignorera varningar från kontrollsystemet för kredithantering. Detta resulterade i
att en leverans genomfördes trots att kontrollsystemet uppmanade till leveransstopp. Det
slutade med att fallföretaget gick med förhållandevis stora förluster på kundfordringarna.

Även af Ekenstam (personlig kommunikation, juli, 2009) menar att denna typ av kontroll är
relativt enkel att kringgå. Hon menar dock att detta är ett område där automatiserade
kontroller är frekvent förekommande. Precis som i vårt fallföretag menar hon att systemet
automatiskt kan spärra leverans och tillförsel till de klienter som har överskridet en viss
kreditgräns.

Enligt COSO (1992 s.51f) bör företagsledningen inledningsvis upprätta en del målsättningar.
Sedan bör de risker som kan förhindra dessa målsättningar identifieras. Därefter bör riskerna
analyseras och kontrollaktiviteter utvecklas för att säkerställa att de motverkas effektivt. Vi
upplever att internkontrollen ofta inte sköts på detta vis inom fallföretaget. I många fall
identifieras risker mot företagets mål genom att misstag har hunnit begås, och i vissa fall
hinner dessa misstag få en materiell påverkan på företagets möjligheter att uppnå sina
målsättningar. Kontrollerna utvärderas ofta i efterhand med grund i de fel som har uppstått
under den senaste tidsperioden.

I vissa fall kan fallföretagets affärssystem fungera som plattform för en viss överblick av de
transaktioner som sker i företaget. Fallföretaget använder sig av ett affärssystem som kallas
för Movex. Alla transaktioner dokumenteras i detta affärssystem och varje transaktion bygger
på en faktisk aktivitet, eller ´händelse´ som vår respondent uttrycker det:

”Den händelsen, det kan vara ett lageruttag, det kan vara en inventering, det kan vara en
skrotning, det kan vara kassation, det kan vara en retur, det kan vara en reklamation, allt det
där. Allting som sker i vårt system bygger på ett antal händelser. Varje händelse i sig skapar
en eller flera konteringar, konteringshändelser, konteringstransaktioner.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)
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Respondent A menar att dessa konteringar i stor utsträckning sker per automatik. När en så
kallad händelse eller aktivitet äger rum sparas denna i företagets affärssystem och en
automatisk kontering skapas. Sedan följs dessa händelser och konteringstransaktioner upp i
efterhand av företagets controllergrupp. Controllergruppen träffas två gånger per månad inför
månadsbokslutet för att kontrollera att inga fel har inträffats under dessa händelser och
transaktioner.

Enligt Respondent A finns det olika processer för kredithantering i företaget. Vilken process
som används är beroende av till vilken typ av kundgrupp som försäljningen sker mot. Vid
försäljning till viss typ av kunder såsom återförsäljare är det de enskilda säljarna som avgör
kredittiden och hur stora belopp som får krediteras. Till andra kundtyper såsom importörer
kommer kreditbesluten från högre befattningshavare och i vissa fall till och med
marknadschefen.

Risker på aktivitetsnivå är de risker som är kopplade med verksamhetens enskilda aktiviteter.
Dessa är risker som är exempelvis associerade med sälj-, marknadsförings-, produktions- och
utvecklingsavdelningens aktiviteter (1992, s.41f). Ett exempel är när ledningen sätter ett
försäljningsmål för en viss period finns det alltid risker som kan förhindra att denna
målsättning levs upp till. Ledningen bör identifiera vilka relevanta risker som kan motverka
detta mål och utveckla aktiviteter som minimerar dessa risker. COSO menar att (1992, s.42)
hantering och minimering av risker på aktivitetsnivå har även en positiv inverkan på risker på
verksamhetsnivå.

Enligt COSO (1992, s.50) finns det olika typer av kontrollaktiviteter som är avsedda för olika
ändamål. Ofta är dessa aktiviteter utformade för att kontrollera prestationer av särskilda
målsättningar. Som tidigare nämnts använder vårt fallföretag av ett affärssystem som heter
Movex. Detta affärssystem är en byggsten i företagets kontrollaktiviteter eftersom den
inrymmer ett stort antal kontroller eller ”moduler” som vår respondent uttrycker det:

[…] vi har moduler för reskonton, redovisningen, rapporteringar...vi har order, lager,
fakturering, hela den hanteringen. Vi har underhållssystem, vi har
reklamationshanteringssystem, vi har även Sales Management- och kundstödssystem, vi har
koncernsredovisningssystem och vi har en del andra försystem. Så det finns en mängd olika
system som då hanterar mer eller mindre risker i det här. Då är ju frågan liksom, finansiella
risker hur dessa hanteras. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Enligt COSO (1992, s.50f) är uppdelning av arbetssysslor en viktig kontroll som de flesta
företag bör ta del av. Detta är en kontroll som vårt fallföretag använder sig av i enlighet med
COSOs rekommendationer. Fallföretagets affärssystem ger möjlighet för individer med
controlleruppgifter att se in i varje transaktion som genomförs och även har en roll i att
fördela arbetssysslorna. Systemet innehåller nämligen funktioner för att stoppa en transaktion
genomförs av individer utan rätt befogenheter och kan ses som fortlöpande kontroller:

[…]Sen finns det vissa kontroller i det här försystemet, eller i systemet, och på vem som får
göra vad och hur stora belopp man får hantera, vilka kreditgränser och så
vidare[...].(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Det finns med andra ord kontroller inom företagets verksamhet med syfte att stoppa vissa
händelser från att inträffa. Detta hör till undantaget inom företaget, som fokuserar sin
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internkontroll på att identifiera och reda ut problem som uppstått i efterhand. Vår respondent
menar att företagets internkontroll inte är fullt så utvecklad som han kanske skulle önska:

Men som jag sa, oftast är det kontroller i efterhand, de kontrollerna sker med någon form av
kontrollrapport där vi går in och tittar på avvikelser från det normala i alla de miljontals
transaktioner som finns i vårt system. Såtillvida har vi nu, om man skulle liksom ha nån form
av optimum eller önskeläge, så tror jag att vi är en bit från vårt önskeläge. (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Ovanstående visar att fallföretaget själva är medvetna om att internkontrollen kan förbättras
och det ser vi som positivt. Vi anser att ett bra första steg till att förbättra svagheter är att ha
kännedom att de existerar. Sedan för att kunna förstärka dessa svagheter bör de ansvariga i
företaget vara överens om att satsa resurser på förbättringar. Frågan som uppkommer då är om
problemet är tillräckligt stort att satsa mer resurser på. Vi anser att det är väsentligt för ett
företag som vårt fallföretag som ändå är relativt stort att ha en god internkontroll och att det
faktiskt är ett område värt att satsa resurser på.

Situationen ser dock annorlunda ut i vårt fallföretag. Internkontrollen är ett område inom
företaget som har fått beskärning av resurser. Det finns dock en anledning för detta enligt vår
respondent. Han menar att den interna kontrollen måste stå i proportion till företagets storlek
och vilken risk det brottas med. Tidigare hade företaget en person med ansvar för den sista
granskningen av ordrar, verifikat och fakturor. Personen var en av de som blev uppsagda på
grund av att i tider där nedskärningar krävs:

Då kollar man på hur ofta det blir fel, två fel på ett år ungefär, då står inte kostnaden av den
kontrollapparaten alls i proportion till den risk man har att hantera. Istället bygger vi då på
statistiska risker och systematiska risker precis som man gör i produktionen. Producerar vi en
”batch” på två hundra tar vi ut ett sample och kollar dessa; hittar vi inget konstigt i det då
flyter det på. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Även om fallföretaget är medvetet om att internkontrollen kan vara bättre och effektivare
anser de storleken på företaget är för litet och att det finns för lite problem inom företaget för
att rättfärdiga de höga kostnaderna. Därmed har internkontrollen fått lägre prioritering inom
fallföretaget. Vidare verkar fallföretagets ledning inte ha så god inställning för
internkontrollen. Denna är vår subjektiva uppfattning som går att styrka genom många
kommentarer.

COSO (1992, s12f) menar att områden med större risker bör kontrolleras grundligare. Vår
respondent har samma uppfattning och menar att omfattningen av risker avgöra hur
genomgående kontroller som används inom fallföretaget:

På vissa ställen har vi, kollar vi allt, det vill säga 100 % kontroll av allting som kommer ut.
Det sätter man då in när man har en större risk att hantera. (Personlig kommunikation,
Respondent A, maj, 2009)

Kontroller kan både vara manuella eller automatiserade. Enligt COSO (2009b, s25) är risken
att fel ska begås under kontrolleringen större om kontrollen är manuell. Detta är på grund av
att det är mer sannolikt att människor begår misstag än datorer. Vårt fallföretag använder sig
huvudsakligen av manuella kontroller. På frågan om huruvida manuella kontroller var
vanligast fick vi svaret:
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Manuellt i efterhand, ja...manuellt i den meningen att det är allting en människa som gör det
här, sen så har vi rapporter som skapas automatiskt, så att man sitter inte skriver ord för ord
för varje rapport...men så är det. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Detta innebär att risken är större att kontrollerna fallerar än om företaget hade använt mera
automatiserade kontroller (COSO, 2009b, s25). COSO menar emellertid att om en kontroll
misslyckas på grund av ett mänskligt misstag är det relativt enkelt att åtgärda medan ett fel i
en automatiserad kontroll har en tendens att upprepas. Eftersom företag använder sig mer av
manuella kontroller anser vi att företaget har större benägenhet begå misstag men att
misstagen ofta är enkla att åtgärda.

Enligt COSO (2009b, s52) blir automatiserade system för kontroll och granskning allt
vanligare som en del av företags internkontroll. Vidare menar COSO att dessa system kan öka
effektiviteten för internkontrollens granskning markant, men eftersom problem med
automatiserade system har en tendens att upprepas, måste dem granskas noggrant efter fel.
Som nämns ovan så saknar vårt fallföretag systemstöd för vissa områden och använder
huvudsakligen manuella kontroller i deras internkontroll. Ett område som vår respondent
saknar systemstöd för inom fallföretaget är avtalstäckning. Företaget saknar ordentliga system
för hanteringen av befogenheter angående vilka som får teckna avtal och till vilka belopp.
Detta får vår respondent givetvis får en omfattande påverkan på företagets kontroll över dessa
aktiviteter. Inte heller samlar företaget in de avtal som ingåtts i någon databas eller
datasystem, vilket minskar kontrollen över dessa. Detta kostar företaget pengar då och då, och
enligt vår respondent hade ett systemstöd för förlängning, förnyelse eller omförhandling av
avtalen varit lämpligt. Han sammanfattar:

”Det sköts manuellt och det händer att det missas. Det förlängs och det kostar pengar. Där
tror jag att man kan göra mer genom att automatisera kontrollerna av det här.” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Även af Ekenstam menar att användning av automatiserade kontroller är frekvent
förekommande som en del av företags internkontroll. Dessa kontroller är ofta komplement
eller stöd för andra kontroller och det hör till ovanligheten att företag enbart använder sig av
automatiserade kontroller. Vilka automatiserade kontroller som används är delvis beroende på
vilket datasystem som företaget använder. Slutligen menar af Ekenstam att ett vanligt område
där automatiserade kontroller är frekvent förekommande är vid hantering av kreditgränser och
kreditlinjer. Exempelvis kan systemet automatisk spärra leverans och tillförsel till de klienter
som har överskridet en viss kreditgräns. Ett annat exempel på en automatiserad kontroll kan
vara matchning av inleverans mot order. Som tidigare nämnt är hantering av kreditgränser
och kreditlinjer ett område som även vårt fallföretag har automatiserade kontroller över.

Här finns det mer för företaget att göra och vår respondent verkar vara medveten om att
företaget har mycket att förbättra gällande den interna kontrollen. Vår respondent hade gärna
sett bättre och fler automatiserade kontroller inom bolaget. Företaget har intressant nog
inkluderat en förbättring av internkontrollen i affärsplanen, och det rör sig om automatiserade
kontroller såväl som processer för rapportering och liknande:

Jag skulle gärna ha sett att vi hade en bättre internkontroll, och det står jag för...och det är
ganska intressant, för det står i vår affärsplan för ekonomi och finans [om] att förbättra den
interna kontrollen, och sen finns det ett antal underpunkter, då. Det ska fram med maskinella
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kontroller eller dokument, och rutiner och processer som stödjer det här, så det hade jag
gärna sett. Men mot det står ju alltid den här risken, vi har de människor vi har och vi vill
inte anställa mer folk och dra på oss mer kostnader med annat än att risken verkligen är
motiverad. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Återigen rör det sig alltså om en avvägning mellan kostnader för misstag eller bedrägerier och
kostnaderna för att förbättra företagets interna kontroll. Vår respondent sitter i en position där
internkontroll utgör en stor del av det dagliga arbetet, och det är möjligt att han ser denna
funktion som viktigare än vad andra personer inom ledningen gör.

I de fallen då reviderade årsredovisningar saknas bör företaget genom god kommunikation
med den externa parten skapa sig en egen uppfattning av dess interna kontroll (2009a s.15)

I dagsläget finns det enligt vår respondent ingen process för kontroll av leverantörernas
verksamhet, detta för att driften har lagts om på senare tid. Han upplever dock inte att det
finns någon egentlig risk för fallföretaget i samband med att de förlägger delar av
produktionen till externa företag. Det värsta som enligt honom kan hända är att det externa
företaget levererar produkterna för sent. (Respondent A, Personlig kommunikation, Maj 2009)

De har förlagt en viss del av företagets känsliga information (som ritningar och annat) till ett
företag som specialiserar sig på sådant. Dessa är experter på krypteringar och liknande, och
vår respondent är inte orolig för att den informationen hamnar i fel händer. Han är däremot
betydligt mer orolig för att filer i fallföretagets ekonomisystem skulle bli omöjliga att komma
åt:

”[…] Vi har miljontals transaktioner i vårt ekonomisystem. Dessa skapar då olika
konteringar och så vidare, vad skulle hända om de här skulle bli korrupta? Det här är ju i
databaser, då. Dessa databaser hanteras inte i transaktionsnivå utan det är saldobaser som vi
läser av och så vidare, vad skulle hända om den här datan blir korrupt? Vad finns för
driftsmässig anledning då, till skillnad från informationssäkerheten? I datasäkerheten har vi
inte alls kommit långt, utan där finns det en del risker som vi idag är medvetna om, och inte
hanterar” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Att använda sig av automatiserade program för avstämning av affärskonton kan spara tid och
arbete för företagsledningen, och på så vis tillåta dem att fokusera på andra kontroller eller
problem. (COSO, 2009c, s. 28) I dessa fall finns det dock alltid en möjlighet för anställda att
ignorera de varningssignaler som den interna kontrollen ger. Detta inträffade i vårt fallföretag,
och de lärdomar som man kan dra från deras exempel är att ingen kontroll kan vara effektiv
om de anställda inte bryr sig om restriktioner som den medför. Vi anser dock att mekanismen
är väldigt nyttig i ett företag; även om en varningsflagga kan ignoreras av en anställd så
tvingas hon/han att tänka till en extra gång till exempel en kreditgräns.

Som nämnts arbetar företaget främst med efterkontroll av revision och liknande. Detta gäller
även kompetens och befogenheter, och förebyggande kontroller tycks undvikas i stor
utsträckning. Det handlar även här om att undersöka avvikelser i transaktionerna som
registrerats, men det finns exempel på kontroller som när en order måste godkännas innan den
blir accepterad. Som nämnts finns en rad gränser för exempelvis kreditvärden, och de värden
som når ett visst belopp måste godkännas av VD. Annars nämner vår respondent att
controllergruppen är ekonomer, medan många av den övriga ekonomipersonalen är
gymnasieutbildade, så det tycks råda kompetenskrav som i de flesta svenska företag.
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Befogenheterna fördelas, eller begränsas igenom ett systemstöd, Baltzar, som bolaget
använder sig av. Det behandlar attest och fakturahantering elektroniskt. Detta är utrustat med
vissa verktyg för hantering av befogenheter:

”[...] där finns ju en möjlighet att lägga in både kontroller och beloppsgränser,
överskridandeprocesser, om man överskrider eller inte kan attestera, så det finns ju ett stöd
för de här kontrollerna på ett annat sätt idag än när jag började jobba i alla fall. Då hade
man sin attestinstruktion, och var glad om någon följde den, va. Mycket manuella kontroller.
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Inte minst inom fakturering verkar det alltså som att datoriserade kontroller har gjort
controllers arbete enklare och smidigare. En annan fördel med systemet är hur
informationsflödet och överblicken över densamma har underlättats genom elektronisk
fakturering:

Nu finns ju dessa kontroller inbyggda i systemet, och samma sak kan gälla på kravsidan, man
kan ta ut täckningsbidrag för olika kunder per order och fånga en datamängd av jädrigt
mycket transaktionsdata, liksom ”det här måste vi titta in i”. Så de systemstöden har vi.
Sedan finns det områden där vi helt och hållet saknar systemstöd, och kanske skulle ha, men
det är sådant som vi ska bygga vidare på.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj,
2009)

Fallföretaget har alltså långsamt börjat anpassa sig till de möjligheter som automatiserade
kontroller innebär, även om användningen tycks ha begränsats till ett fåtal områden.

I vissa fall kan riskerna öka när data överförs mellan olika datasystem när olika tekniska
plattformar används. Att sammanfoga dessa, så att samma plattform används för hela
verksamheten minskar dessa risker avsevärt. Detta gör också att pålitligheten för
informationen ökar, och leder till en effektivare användning av indirekt information. (COSO,
2009c. s.16) Denna information kan i sin tur användas för att öka kvaliteten på kontrollerna av
tillverkningsprocessen. Bristande kontroller kan leda till försämrad kvalitet på produkterna,
men genom effektiv användning av den indirekta informationen kan problem upptäckas och
åtgärdas innan de hinner påverka produktkvaliteten.(COSO, 2009c, s.17)

Förutom granskningen har företaget även så kvalitetskontroller som kontrollerar kvaliteten av
olika delar av produktionsprocessen, delar som granskas är konstruktion, inköp och
tillverkningen. Vår respondent menar kvalitetskontroller kan även uppkomma för ekonomin
men det är mera sällan sådana kontroller sker.

”Vårt kvalitetssystem finns det ett antal interna processer som revideras och granskas av
någon annan eller våra revisorer. Såtillvida kan vi säkerställa kvaliteten. Den kvaliteten vi
kontrollerar är då konstruktion, inköp och tillverkning. Det är den kvaliteten vi har största
tyngdpunkt vid så det är mera sällan det är ekonomin” (Personlig kommunikation, maj, 2009)

Dessa exempel rör därmed inte internkontrollen specifikt, utan handlar istället om att
säkerställa processer.

Det står klart att internkontroll i hög grad handlar om att väga risker och kostnader mot
varandra. Vårt fallföretag tycks ha valt att minimera kostnaderna för internkontrollen och
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därmed tillåta större risker. Det är dock tydligt att företaget inte har råkat ut för några större
missöden i sin kontroll i dagsläget; det mesta handlar om att lita på de anställda inom
företaget. Huruvida detta är ett hållbart ställningstagande är svårt att sia om; så länge företaget
slipper missöden kan det i praktiken komma undan med en aningen bristfällig kontroll.

Företaget har som nämnts blivit uppköpta av en investment-grupp, men enligt vår respondent
har ägarskiftet haft liten, om någon, påverkan på hur internkontrollen sköts. På några områden
har dock förändringar skett, till exempel har ett antal policys, eller uppförandekoder, inrättats.
Dessa policys rör främst hur befogenheter ska hanteras, vilka frågor som måste rapporteras till
styrelsen och liknande. Vidare har de nya ägarna inrättat en så kallad investeringshandbok,
som är en sorts investeringspolicy. Den handlar om hur investeringar skall övervakas,
kontrolleras och följas upp. Sådana riktlinjer innebär kontrollaktiviteter som enligt COSO
(1992, s.50f) ofta kan återfinnas i företag som implementerat en framgångsrik internkontroll.

Enligt COSO (1992, s.43-44) är de flesta marknader dynamiska och förändringar är en del av
det vardagliga. Ett effektivt internkontrollsystem bör kunna identifiera rådande förändringar i
marknaden. Även om kontrollsystemet har identifierat och analyserat riskerna och ledningen
har utvecklat effektiva åtgärder för att motverka dessa så kan en förändring i marknaden leda
till att åtgärderna måste göras om och anpassas till de förändrade omständigheterna. Det är av
stor vikt att företaget har en bra och fungerande informationssystem som kan förmedla
förändringar till alla som kan bli drabbade av dessa. Upptäckandet och hanteringen av
förändringar kan antingen vara en del av riskbedömningsprocessen eller ske parallell med
riskbedömningen. En indikation på att någonting inom företagets affärsmiljö har förändrats är
motgången av företagets målsättningar. Ett effektivt kontrollsystem besitter en bra rutin för att
upptäcka dessa förändringar och förmedla dem till de ansvariga.

6.4.Granskning

Den interna kontrollen i vårt fallföretag
granskas två gånger per år. Granskningen sker
av externa revisorer som företaget anlitar.
Delvis granskas en del områden på beställning
av företaget, sedan granskar revisorerna en
andra områden som ingår i deras
revisionsprocess. Granskningen av summeras
sedan i en revisionsrapport där revisorerna
lämnar synpunkter om vilka delar som fungerar
bra och vilka områden som företaget borde
förbättra. Vidare granskas även företagets
finansiella rapportering under dessa två tillfällen, revisorerna går då genom olika delar av
verksamheten och påtalar vilka signifikanta fel som företaget har.

” Så är det, två gånger per år; en gång under hösten och en gång i januari. Där kan man
säga att det här har blivit mycket hårdare på senaste tiden efter alla redovisningsskandaler
och sånt som har uppkommit.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Enligt Respondent A handlar stor del av granskningsarbetet och revisionsarbetet om formalia.
Det är mycket rapporter och mycket som måste skrivas under. Sedan menar Respondent A att
företaget är väldigt öppen med revisorerna och lämnar all nödvändig information som behövs
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för att granskningsarbetet ska bli så bra som möjligt. Vidare är det frågan om vilket värde
dessa tjänster skapar för företaget och om värdet av dessa väger upp emot kostnaderna. Det är
dock någonting som måste göras men på grund av all formalia kring detta arbete ökar även
kostnaderna.

”Detta innebär mycket formalia kring revisionsprocessen, och formalia som för oss som kund
kostar pengar och som alla gånger inte är så väldigt värdeskapande. Det där fungerar, men
det blir så mycket teori i ett företag som är litet och greppbart som [fallföretaget].” (Personlig
kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Granskningsarbetet sker av samma externa revisorer som reviderar företaget, ett alternativ till
detta är enligt Respondent A att exempelvis konsulter granskar andra konsulters arbete.
Företaget jobbar inte på det viset och Respondent A menar att det inte heller finns någon
anledning till detta.

Efter att granskningsarbetet är utfört lämnar utvärderarna, det vill säga revisorerna en så
kallad audit memo. Denna är en sammansättning av granskningsarbetet som består av ett antal
punkter med signifikanta och icke signifikanta fel. De viktigaste punkterna med signifikanta
fel komponeras sedan till en rapport som skickas till styrelsen. Det är då upp till styrelsen och
ägarna att avgöra vad som borde göras för att åtgärda dessa fel eller avvikelser.

Vidare rapporterar dotterbolagen alltid till moderföretagen som i sin tur rapporterar vidare till
styrelsen och ägarna.

”Vi tillsätter resurser och revisorer på våra dotterbolag och se till att de rapporterar till
moderbolagen som är ägare av ett antal dotterbolag. Vi väljer ju inte alltid om vi vill visa
eller inte, utan det är på ägarens uppdrag. Om de vill utföra det här arbetet eller inte, för att
styrelsen sen ska kunna teckna årsredovisningen och känna sig ansvarsfri eller lugn kring
det.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Förutom granskningen har fallföretaget även så kvalitetskontroller som kontrollerar kvaliteten
av olika delar av produktionsprocessen, delar som granskas är konstruktion, inköp och
tillverkningen. Respondent A menar kvalitetskontroller även kan uppkomma för ekonomin
men det är mera sällan sådana kontroller sker.

”Vårt kvalitetssystem finns det ett antal interna processer som revideras och granskas av
någon annan eller våra revisorer. Såtillvida kan vi säkerställa kvaliteten. Den kvaliteten vi
kontrollerar är då konstruktion, inköp och tillverkning. Det är den kvaliteten vi har största
tyngdpunkt vid så det är mera sällan det är ekonomin” (Personlig kommunikation,
Respondent A, maj, 2009)

COSO (2009b, s. 40) menar att ibland är det fördelaktigt för företag att anlita externa
granskare för internkontrollen. Sådana observatörer anses vara mer objektiva än personer
inifrån företaget. I många fall är anlitandet av mer objektiva granskare nämligen mer
kostnadseffektivt enligt rapporten. Som tidigare nämnt använder vårt fallföretag enbart
externa granskare för deras internkontroll. Vårt fallföretag överlämnar även en stor del av
hanteringen av risker till externa specialister. Försäkringsbolag gör enligt vår respondent egna
riskanalyser som företaget tar del av, och ibland hyrs personal från specialicerade företag in
för att genomföra sådana. Företaget bedömer själva vilka riskområden som verksamheten
rymmer, sedan hyrs företag (t ex McKinsey eller KPMG) in för att granska dessa risker.
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Sedan görs insatser efter den specifika bedömning som företaget erhållit, och det är ledningen
som beslutar om vilka resurser som skall tilldelas områdena. Ett exempel på
granskningsarbete som KPMG utför åt fallföretaget är screening av moms:

[...]Vi har bett KPMG komma in och göra en Ad Hoc undersökning, och säger ”titta på det
här, så här gör vi, vi tradar på det här sättet, och så här ser våra fakturor ut, och vi sätter
moms på det här sättet och rapporterar”, och allt det liksom. Gör det här, review och
screening på det här och kom med förslag på förbättringar. Funkar det? Då är det liksom
okej, då behöver vi inte göra något. Funkar det inte, ja då finns det ett antal områden vi måste
åtgärda, eller om det är någonstans mitt i mellan, ”ja, det funkar hyfsat men vi har dem här
riskerna”. Då ska vi tänka på det, då gör man en enskild insats på de områden som vi tror är,
eller har risker i dem, och det har vi gjort sen tidigare. Vi har extern hjälp då i huvudsak,
revisionsfirmor eller konsulter. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Detta överensstämmer med vad af Ekenstam förklarar. I svenska företag är det vanligt med
konsulttjänster mot företag, på uppdrag av styrelse och ledning. I dessa fall får ledning och
styrelse styra vilka områden som konsulten ska titta på. Af Ekenstam förklarar:

”De kanske vill ha internkontroll ur ett operativt perspektiv, och då får jag titta specifikt på
det. Eller så är det att de vill få ett uttalande om, eller en granskning av internkontrollen för
finansiell rapportering specifikt. Då gör jag en riskanalys för resultat- och balansräkning och
tittar på; ´Var är risken som störst för att det här ska bli fel?´ ´Var är det som mest komplext
någonstans?´” (Personlig kommunikation med Anna-Clara Af Ekenstam, Juli 2009)

Enligt COSO (1992, s.35) att finansiella redovisningsmål avser målen att uppnå tillförlitliga
och lättförståeliga finansiella redovisningar, både delårs- och årsredovisningar. COSO menar
att företag måste upprätta finansiella redovisningar av hög kvalitet för att leva upp till
intressenters förväntningar. Vi anser att det väldigt viktigt för företag att upprätthålla
finansiella redovisningar som är av hög kvalitet. Därför menar vi att det är viktigt att företag
uppmärksammar vilka risker som är kopplade med redovisningen och arbetar kontinuerligt för
att förebygga dessa. Vårt fallföretag har en formell process för hantering av risker som är
kopplade till den finansiella redovisningen. Fallföretaget delar upp risker inom redovisningen
i två kategorier: att redovisningen är felaktig eller att det finns systematiska fel i
redovisningen, och hur man hanterar dessa. Företaget har en process för att hantera sådana fel
när de är systematiska. Genom möten eller forum diskuteras problemen, och åtgärder bestäms.
Dessa förändringar följs sedan upp för att säkerställa att felen eliminerats. Företaget har
vidare i nuläget inga anställda som enbart fokuserar på felsökning, utan vår respondent menar
att den processen ser ut såhär:

Vi har inga som söker fel, med det menar jag internkontroll och internrevision, vi har ingen
som jobbar med att hålla koll på riskfyllda områden, till exempel hur vi värderar
kundfordringar eller lager eller valutor. Detta är typiska områden där de kan uppstå risker
om man värderar fel. Det är ingen på företaget som söker dem, utan de riskerna kontrolleras
två gånger per år, det är vid den interna kontrollen och vid revideringen och då vi samlar in
årsbokslutet, så jobbar vi. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Ovan ser vi ännu ett exempel på hur fallföretagets internkontroll inte syftar att förbygga fel
och problem utan att upptäcka dem och sedan utforma åtgärder i efterhand. Detta skiljer sig
från COSOs rekommendationer som menar att internkontrollen borde förebygga att fel och
misstag begås. Däremot är fallföretagets internkontroll i linje med Walter och Dunns (2001)



Analys

81

syn på internkontrollen, som menar att granskning av kontroller innebär upptäckande och inte
förebyggande av fel och misstag. Vi anser att det skulle vara bättre om företaget arbetade i
syfte att förebygga fel och misstag så att risken för att sådana ska uppkomma minskas. Vi är
dock medvetna om att detta är mer realistisk i teorin än i praktiken. Vi tror att det är både
mera komplex och kostnadskrävande att utforma kontroller och granskning som är i
förebyggande syfte. Vi däremot också att om företag drabbas av många misstag som har stora
ekonomiska konsekvenser kan det vara mera kostnadseffektivt att utforma en förebyggande
internkontroll så att återkommande fel och misstag inte repeteras.
En nyckelfråga vid implementeringen av ett företags granskning är hur den skall utformas
(COSO, 2009b, s.21). En av frågorna är huruvida granskningen skall ske fortlöpande eller vid
enstaka tillfällen. En fördel med att använda sig av fortlöpande granskning är att rutinerna för
sådana processer finns inom organisationen, medan enstaka granskningar tenderar att skötas
av personer utanför det vardagliga arbetet med kontrollen, varför de kan antas vara mer
objektiva (COSO, 2009b, s.40). Vid vilken frekvens granskningen skall ske samt vilka
resurser som skall allokeras till granskningen är också viktiga frågor. Många företag använder
sig dock av en blandning mellan de två typerna av granskningar.

I vårt fallföretag sker granskningen av företagets internkontroll som regel två gånger per år.
Det inleds med att fallföretaget internt gör en så kallad förberedande granskning, där det
beslutas om vilka områden som konsulterna eller revisorerna bör titta närmare på. Dessa
områden kombineras med områden som revisorerna själva har valt att rotera kring, och det
hela summeras i en revisionsrapport. Där får bolaget som tidigare nämnts veta vilka områden
som fungerar tillfredsställande, och vilka som behöver förändras. Detta förfarande beskriver
även Anna-Clara af Ekenstam (Personlig kommunikation, Juli 2009); då inte granskningen är
lagstadgad får företagen bestämma helt själva vilka aspekter av internkontrollen som skall
granskas. Hon menar dock att utredarna till stor del kan föra en dialog med sina klienter för
att gemensamt besluta om vilka processer som är intressanta att granska. I många fall ses
granskningen som en ren konsulttjänst:
”De kanske vill ha internkontroll ur ett operativt perspektiv, och då får jag titta specifikt på
det. Eller så är det att de vill få ett uttalande om, eller en granskning av internkontrollen för
finansiell rapportering specifikt. Då gör jag en riskanalys för resultat- och balansräkning och
tittar på; ´Var är risken som störst för att det här ska bli fel?´ ´Var är det som mest komplext
någonstans?´” (Personlig kommunikation med Anna-Clara Af Ekenstam, Juli 2009)

Anna-Clara af Ekenstam (Personlig kommunikation, Juli 2009) eller hennes kollegor
undersöker sedan de specifika processer som konsult och kund enats om att de ska fokusera
på. Detta innefattar att undersöka huruvida de kontroller som hon bedömer bör finnas på plats
existerar, att de utförs på rätt sätt och att de fungerar som tänkt. Det hela görs genom att
stickprov tas ur de enskilda processerna, och resultaten rapporteras till ledningen. Detta tycks
vara den vanligaste formen av konsultbaserat granskningsarbete som sker i Sverige numera.
Det centrala i sammanhanget är diskussionen mellan klient och granskare, att båda upplever
att granskningen är till nytta för att utvärdera klientens internkontroll. COSO (2009c, s.24)
menar också att en sådan dialog kan innebära en fördel för företaget som blir granskat, främst
genom att dubbelarbete i processen lättare undviks.

Vidare följer företagets årsbokslut någonting som kallas för ”Annual Report Memo”, och där
påtalas signifikanta fel i företagsutövandet. Dessa granskningar sker som regel under hösten
och under januari månad, och enligt vår respondent har fallföretaget fått mycket bra feedback
under åren. Han har också märkt hur redovisningsprocessen har blivit tuffare och mer



Analys

82

omfattande efter de senaste årens redovisningsskandaler. Främst har formkraven på
internkontrollen och andra delar av verksamheten skärpts.

Granskningen av internkontrollen sker enligt vår respondent av samma företag som reviderar
företaget, och det är någonting som är genomgående för hela koncernen. Den sammanställs av
redovisningsfirman, som skriver ihop ett så kallat ”group audit memo”. Detta memo får
styrelsen ta del av, och täcker hela koncernen. Oftast består den av övergripande punkter eller
nyckelvärden som styrelsen får del av. Annars tillsätts revisorer till företagets alla dotterbolag,
som i sin tur rapporterar till moderbolaget. Att använda sig av externa granskare innebär
förutom att företaget säkerställer dess objektivitet att processen blir billigare (COSO, 2009c,
s.24), speciellt då den sker vid enstaka tillfällen som i vårt fallföretag.

Gransknings utanför Sveriges gränser
För att illustrera hur internkontroll och dess granskning fungerar i Sverige så valde vi Anna-
Clara af Ekenstam att beskriva hur processen ser ut för företag som noteras utomlands.
Finansiella redovisningsmål avser målen att uppnå tillförlitliga och lättförståeliga finansiella
redovisningar, både delårs- och årsredovisningar (COSO, 1992, s.35). Företag måste upprätta
finansiella redovisningar av hög kvalitet för att leva upp till intressenters förväntningar.
Begreppet ”tillförlitlig” syftar till att finansiella redovisningen upprätthålls enligt de regelverk
och principer som reglerar den marknaden företaget bedriver sin verksamhet. Exempelvis
IFRS för publika bolag inom EU (IFRS).

Den lagstadgade granskningen är enligt Anna-Clara af Ekenstam (Personlig kommunikation,
Juli 2009) fullständigt inriktad på företagets finansiella rapportering, och sker på följande vis;
först görs en riskanalys. Där bedöms var risken för fel i rapporteringen är som störst, samt var
eventuella fel skulle göra störst skada för årsredovisningen. Felen måste alltså ha en väsentlig
påverkan på den externa redovisningen. Vår respondent förklarar:

”Till exempel kan man då säga att lön, en löneredovisning skulle aldrig vara speciellt
intressant. Det kan vara ett jättestort belopp i årsredovisningen, men risken för att det skulle
vara ett väsentligt fel i löner som skulle påverka en extern läsare är väldigt liten.[...] Sedan
kan det finnas andra skäl att man väljer att titta på löner. Alltså man väger in om man vill ha
en viss grundläggande internkontroll.” (Personlig kommunikation med Anna-Clara Af
Ekenstam, Juli 2009)

Granskning sker antingen av den operativa eller finansiella delen av verksamheten. Enligt
Anna-Clara af Ekenstam är finansiella uppdrag vanligare, på grund av att hon och hennes
kollegor är revisorer. Hon menar dock att det blir vanligare att internrevisorer tittar på
operativa delar av verksamheten i företag. Det finns enligt vår respondent specifika rutiner för
granskningen som används vid uppdragen. Hon menar dock att rutinerna och individerna i
varje bolag är unika, men den metodik som används förblir densamma:

”Det innebär att vi börjar med att kartlägga rutiner som vi har valt ut, och går igenom dessa
och beskriver hur de funkar. Sedan letar vi helt enkelt efter vissa kontroller och bedömer:
”var är riskerna störst så att det blir fel?” i den här redovisningen. Vi måste alltid börja med
att förstå det grundläggande i företaget.” (Personlig kommunikation med Anna-Clara Af
Ekenstam, Juli 2009)

En stor del av granskningsarbetet verkar alltså handla om att identifiera vilka områden som är
mest känsliga för väsentliga fel. För att göra detta måste granskarna skapa en förståelse för
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verksamheten som sådan. Riskbedömningsprocessen börjar med att revisorerna går igenom
resultat- och balansräkningen. Sedan diskuteras alla poster, och de försöker att fastställa om
posten kan ha en materiell effekt på företagsräkenskaperna. (Anna-Clara af Ekenstam,
Personlig kommunikation, Juli 2009)

Anna-Clara af Ekenstam anser att granskning av internkontroll i svenska företag blir vanligare
och vanligare, och även om Sverige saknar den lagstiftning som finns i andra länder kanske vi
är på väg mot det hållet. Även den ovan nämnda diskussionsbaserade riskanalysen blir enligt
henne vanligare. Även om granskningsarbeten oftast sker mot börsnoterade bolag anser hon
att det är en ganska bra blandning mellan noterade och icke noterade bolag i klientelet. Det är
dock i många aspekter milsvida steg från den sortens utövande av internkontroll som vi har
sett i vårt fallföretag.

6.4.1 Rapportering
Kvalitetskontrollerna och granskningsarbetet rapporteras inte till några externa parter. Det
finns ingenting om detta som är med i företagets årsredovisningar eller några andra offentliga
dokument. Det sker endast interna rapportering kring dessa områden och syftet med dessa
rapporter att optimera företagets interna rutiner och kvaliteten av olika processer.

Extern rapportering kan ske enligt lagstiftning eller för att upprätthålla externa standarder för
certifiering (COSO, 2009b, s.50). Detta gör att den externa rapporteringen kan se väldigt olika
ut beroende på vilka krav som företaget har på sig utifrån. Externa aktörer kan kräva att bli
presenterade med tillräckligt med information för att kunna dra egna slutsatser kring
internkontrollens effektivitet. I vissa fall saknar dessa aktörer nödvändiga kunskaper kring
kontrollen. På grund av detta kan företag välja att använda sig av benchmarking gentemot
vissa utomstående aktörer för att avgöra omfattning och detaljnivå på rapporteringen. Den
dock vara bra att komma ihåg att föremålen för den externa rapporteringen ofta behandlar
områden som företaget i fokus redan bevakar. Det är dock möjligt att företaget måste
modifiera eller utveckla sin rapportering vid påtryckningar utifrån. I Sverige finns det som
nämnts ingen lagstiftning som påverkar i vilken utsträckning som företag måste rapportera
resultat från internkontroll till externa parter. Detta är något som vårt fallföretag har utnyttjat.
I dagsläget rapporteras ingenting om hur de interna processerna fungerar längre än till
koncernledningen, och externa intressenter måste lita på att företaget drivs på ett bra sätt. På
detta sätt skiljer sig internkontrollen i Sverige markant från vissa andra länder, och vissa av
COSOs regler är onödiga, för att inte säga olämpliga, att applicera på företag baserade i
Sverige.

Den svenska lagstiftningen kan dock i vissa fall ifrågasättas. Förvisso är det möjligt att företag
sköter sin internkontroll på ett tillfredsställande sätt, men som vårt fallföretag exemplifierar
finns det utrymme för förbättring. Det finns enligt vår respondent flera brister i fallföretagets
internkontroll i dagsläget. De har kontroller för en stor del av produktion och andra delar av
företagets verksamhet, men saknar tillfredsställande processer för den ekonomiska sidan av
verksamheten:

Den kvaliteten vi kontrollerar är då konstruktion, inköp och tillverkning. Det är den kvaliteten
vi har största tyngdpunkt vid så det är mera sällan det är ekonomin överhuvudtaget blir
föremål för en extern revision men det har hänt, och då har det upptäckts ett visst antal fel
eller risker. Det rapporteras endast till koncernledningen och kommer inte högre upp.
(Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)
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Rapporteringen av resultat från granskningen bör enligt COSO (2009b, s.46) rapporteras både
till individen med handhavande över den specifika kontrollen som granskats (resultatet av en
granskning av säljfunktionens kontroller kan till exempel presenteras för säljchefen) samt för
personer ett steg upp i företagshierarkin. Om bedrägeri eller stölder är att misstänka finns det
dock ibland anledning till att inte rapportera till personen med ansvar för kontrollen, utan
endast till cheferna ovanför honom eller henne i hierarkin. Avvikelser eller udda resultat bör
dock rapporteras direkt till toppskiktet av chefer eller till och med styrelsen. I vårt fallföretag
fungerar det på detta vis. Som nämnts arbetar vår respondent närmast revisorerna och frågor
som har med den ekonomiska driften att göra. De rapporter som han får från revisorerna
används som hans förlängda arm mot dotterbolagen, för att se till att företagets internkontroll
implementeras på ett lämpligt sätt genom hela koncernen.

För att säkerställa att rapporteringen av identifierade avvikelser sker till rätt personer, kan
företag använda sig av speciella protokoll för hur rapporteringen ska gå till (COSO, 2009c,
s.23). Om rätt personer får kunskap om avvikelser i god tid förbättras chanserna för att
avvikelserna ska bearbetas. Att använda kalkylblad och att rangordna avvikelserna kan vara
ett bra sätt att se till att avvikelserna kartläggs, rapporteras och hanteras på ett lämpligt sätt. I
vårt fallföretag rör det sig främst om att vår respondent får del i de problem som uppstått, och
rapporterar dessa vidare till berörda parter. Huruvida rapporteringen är tillfredsställande till
sin karaktär är svårt för oss som externa bedömare att uttala oss om, men vår respondent har
inte haft någonting negativt att säga om hur den processen sköts. Istället har han vid
upprepade tillfällen påtalat hur öppen och god kommunikationen mellan olika delar av
fallföretaget är.

Att använda sig av kompetenta och objektiva utvärderare vid denna process är också av
yttersta vikt. Detta gör att bedömningen av brister och avvikelser görs på ett enhetligt och
korrekt sätt. I vissa fall kan företagen tillsätta en anställd med särskild utbildning med uppgift
att utvärdera avvikelserna. (COSO, 2009c, s.22)

Vårt fallföretag sköter sin granskning precis på detta vis. Bolagets strategi för granskning av
internkontrollen handlar främst om att proaktivt anlita professionella granskare från externt
håll. När frågor eller problem dyker upp under de undersökningar som dessa externa företag
genomför så reagerar företagets reaktivt på dessa. Det tycks inte vara frågan om att gå i
frontlinjen för god internkontroll, utan snarare om att hålla sig relativt uppdaterad inom
området. Trots detta menar vår respondent att företaget aldrig har haft några större problem
med internkontrollen under de år som han har jobbat med ämnet, och inte heller på hans
tidigare arbetsplats. Därför finns heller inte en standardiserad process iordningställd ifall att
detta skulle ske, och det tycks finnas en relativt avslappnad inställning gentemot felaktigheter
inom företaget:

”Ja, det finns ingen process för det idag. Det finns det inte, det är så graverande brister så att
jag inte kan komma på något bra exempel där vi själva har haft det. [Larm om bedrägerier
eller liknande] är liksom så främmande för oss, så att jag har inget bra svar där. Vi har ingen
process idag om det skulle vara så att det uppstår någonting, till exempel någon
oegentlighet.” (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Hur resultat från granskningen skall prioriteras och presenteras kan innebära svårigheter för
granskaren, men COSO-rapporten har identifierat tre faktorer som kan underlätta
beslutsfattande kring detta (COSO, 2009b, s. 46). Om det verkar troligt att avvikande resultat
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från granskningen kan komma att påverka företagets möjligheter att nå uppsatta mål kräver
dessa resultat en högre prioritet än andra. Om övriga kontroller har liten eller ingen
benägenhet att kompensera för en avvikelse i en kontroll bör dessa resultat få högre prioritet
för rapportering. Slutligen, om flera avvikelser rörande samma risk uppvisas bör detta
föranleda högre prioritet. Dessa sammanlagda avvikelser betyder att risken för att den interna
kontrollen ska fallera är relativt hög. I vårt fallföretag fungerar processen inte riktig på detta
vis, främst eftersom att det sällan finns flera kontroller för att hantera en specifik process. Det
handlar istället till stor del om att säkerställa att de kontroller som finns inte gör samma fel
upprepade gånger. Enligt COSO (2009b, s.25) är fel i manuella kontroller dock lättare att
åtgärda än i automatiserade, genom att exempelvis diskutera igenom hur processen ska skötas.
Fel inom kontrollen eller redovisningen sker då och då i vårt fallföretag. Det är enligt vår
respondent viktigast att företaget strävar efter att se till att organisationen lär sig av sina
misstag, och därigenom eliminerar dem i framtiden:

”Vad ska vi säga, till exempel att det har blivit fel, något har gått snett[...]. Det kommer upp
och hanteras genom att vi försöker förebygga att det händer igen. Det är det viktigaste, att
inte göra om samma misstag flera gånger.”(Respondent A, Personlig kommunikation, Maj
2009)

Desto större misstagen blir, desto högre upp inom organisationen hamnar ärendena.
Företagsledningen är dock för sammansvetsad och har för tät kommunikation, enligt vår
respondent, för att oegentligheter inte skulle upptäckas förr eller senare ifall de skulle
uppkomma:

Det beror på vilken dignitet det är, ju högre upp hamnar det. Jag har aldrig varit med om att
styrelsen har varit involverad i ett fel men jag menar, VDn får reda på om vi har stora fel i
månadsbokslutet. Så är det, skulle det vara en oegentlighet, om det skulle vara något brott,
säg att någon har betalat ut summor till sig själv och så vidare? [...] det är få frågor i en
sådan här tight ledning som inte skulle hamna på VDs bord eller styrelsens bord förr eller
senare, det är jag övertygad om. (Personlig kommunikation, Respondent A, maj, 2009)

Det handlar alltså enligt vår respondent mer eller mindre om att lita på de processer och
kommunikationskanaler som finns inom företaget. Felaktigheter kommer förr eller senare att
upptäckas, och tycks veta hur dessa ska rapporteras.

Under det sista steget av granskningsprocessen sammanfattas resultaten från de övriga stegen
och leder till en slutsats om den interna kontrollens effektivitet. Denna slutsats kan bekräfta
resultatet från tidigare granskningar eller identifiera nya brister i kontrollsystemet som
behöver åtgärdas. Omfattningen på bristerna avgör i vilken uträckning bristerna behöver
rapporteras och vilka åtgärder som behöver genomföras. Flera faktorer kan avgöra
omfattningen på bristerna. En del faktorer kan exempelvis vara sannolikheten att bristerna kan
ha materiell inverkan på företagets prestation, effektiviteten av de nya kontrollerna och
sannolikheten att bristerna kan i sin tur leda till andra brister (2009a s.13).

Extern rapportering kan ske enligt lagstiftning eller för att upprätthålla externa standarder för
certifiering (COSO, 2009b, s.50). Detta gör att den externa rapporteringen kan se väldigt olika
ut beroende på vilka krav som företaget har på sig utifrån.

Vi har svårt att bortse från kulturella skillnader i jämförelsen mellan COSOs riktlinjer (som är
baserade på amerikanska företag) och hur verkligheten ser ut i Sverige. Anna-Clara af
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Ekenstams företag använder sig till stor del av COSOs publikationer (Personlig
kommunikation, Juli 2009) men stora delar av rapporten saknar motstycke i vårt fallföretag.

Fallföretaget tycks präglas av en öppen och förtroendebaserad företagskultur, där man inte
upplever ett behov av att kontrollera vad medarbetarna gör. Istället verkar man sträva efter att
föra en dialog där verksamheten brister, och på det sättet skapa ett välfungerande företag. Det
innebär givetvis en risk för att ekonomisk brottslighet och liknande kan inträffa, men den
risken tycks Respondent A ta med ro. Huruvida fallföretaget har valt rätt beslut ifråga om
omfattning och struktur på sin internkontroll blir därför svår, för att inte säga omöjlig, för oss
att bedöma. Det som kan tyckas lite oroväckande är dock att utövandet av internkontroll
skiljer sig så pass mycket åt mellan olika svenska företag.
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7. Diskussion, slutsats och förslag till framtida
forskning

I detta kapitel redogör vi våra slutsatser från denna fallstudie . Vi avslutar sedan med förslag
till framtida forskning.

7.1. Diskussion
Som vi har visat igenom detta arbete har vårt fallföretag en ytterst pragmatisk hållning
gentemot internkontroll som koncept. Vi finner ett antal exempel på områden där COSOs
riktlinjer har en mer strikt hållning än vad som faktiskt sker i fallföretagets praktiska
utövning. Vi anser att det finns ett antal orsaker som kan ligga bakom diskrepansen. För det
första anser vi att det är uppenbart att COSO presenterar en standardiserad beskrivning av
internkontroll. Denna bör rimligtvis innehålla alla tänkbara komponenter för att täcka in de
flesta tänkbara scenarion som ett företag kan tänkas hamna i. På grund av detta presenterar
COSO internkontroll som den bör användas i idealfallet. För det andra inser vi att företag av
kostnadsskäl medvetet kan underlåta att förbättra aspekter av sin internkontroll. Så är fallet
bevisligen i vårt fallföretag, även om det kan tyckas att vår respondent strävar efter att
förbättra internkontrollen. För det tredje kan Respondent A tänkas ha rätt i sitt påstående om
att kulturella skillnader i kommunikation och öppenhet gör att internkontrollens nödvändighet
varierar. COSO är som tidigare nämnt ett amerikanskt organ, och det är rimligt att anta att
företagskulturen ser annorlunda ut där än i Sverige. Dessa skillnader är någonting som han har
betonat i våra intervjuer, och det kan tänkas att en öppen och förtroendebaserad kultur kan
ersätta en del av internkontrollen. Vi anser att en sådan kultur står som en stark kontrast mot
den rigorösa kontroll som förespråkas i COSO. Slutligen kan företagets arbete med
internkontroll påverkas av i vilken grad dessa frågor värderas i företagsledningen och
styrelsen. Vi menar att en ledning eller styrelse som ser internkontroll som speciellt viktigt i
större utsträckning låter riskområden fortleva med bristande kontroll. Det är dock viktigt att
poängtera att vårt fallföretag i många fall visar prov på effektiv internkontroll, och relativt
ofta liknar det praktiska arbetet i företaget riktlinjerna i vår teoretiska referensram. I områden
som automatiserad, eller kontinuerlig, granskning finns dock fortfarande mycket att förbättra i
vårt fallföretag. Vår respondent har vid flera tillfällen visat att han är medveten om att
fallföretagets internkontroll kan förbättras, och hur det kan göras. Han har dessutom
demonstrerat sin vilja att genomföra dessa förbättringar, men det tycks som att dessa reformer
inte prioriteras speciellt högt inom organisationen. Respondenten nämner i många fall att
kostnaden är den kritiska faktorn som påverkar internkontrollens omfattning, men vi skulle
inte bli förvånade om vi ser förbättringar av deras internkontroll inom de närmaste åren.
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Figur 7.1 beskriver hur vi upplever att processen för granskning och implementering av
fallföretagets internkontroll går till. Områden som saknar tillfredsställande kontroll
identifieras på följande vis; antingen upptäcks de genom att fel tydliggörs igenom den löpande
verksamheten. Här underrättas ledningen om de fel som inträffat, varefter ett beslut fattas. I
det andra fallet identifierar ledningen områden som saknar god kontroll, och i det tredje fallet
gör externa granskare samma upptäckt. När ett problemområde har identifierats beslutar
ledningen antingen att situationen ska få fortlöpa eller att justeringar av existerande
kontroller/ implementering av nya
kontroller är nödvändiga.

När vi undersöker hur vårt fallföretag
sköter granskningen av dess
internkontroll så ser vi att COSOs
process som beskrivs i figur 7.2
stämmer ganska väl med hur företaget
agerar. Hur det första steget,
riskprioriteringen, sker beskrivs
relativt väl av figur 7.1. Steg två
(identifieringen av kontroller) och tre
(identifieringen av information) sköts
av externa granskare i många fall,
medan det fjärde steget
(implementeringen av granskningen)
sker inom företaget.

Baserat på de svar som vi har fått från Anna-Clara af Ekenstam kan vi konstatera att svenska
företag som inte är börsnoterade tycks agera på liknande sätt vad gäller anlitandet av och
samarbetet med externa granskare. Granskningsprocessen i Sverige fungerar som en
konsulttjänst, och ofta bestäms vilka områden som ska granskas i samråd mellan konsult och
klient.

Figur 7.2: Implementationsprocess (COSO, 2009, s. 19)
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7.2. Slutsatser

 Vårt fallföretag har en betydligt mer pragmatisk inställning till internkontroll än vad

som rekommenderas av COSO

 Denna skillnad är svår att förklara, men tycks påverkas av kostnad, kultur, ledningens

inställning och/eller hur COSOs riktlinjer är utformade

7.3. Förslag till framtida forskning
Vi anser att det vore intressant att utreda hur väl vår modell för implementering av
internkontroll stämmer överens med andra företag i Sverige. Det är högst sannolikt att arbetet
med internkontroll ser väldigt olika ut i olika företag, även om de skulle använda samma
ramverk (COSOs) som grund för sitt arbete. Vi har i denna studie fokuserat på ett stort
företag, och även om det inte är börsnoterat är det troligt att små och medelstora företag
agerar annorlunda. Vidare har vi föreslagit fyra faktorer som kan utgöra skillnaden mellan
COSOs riktlinjer och ett företags praktiska utövande. Framtida forskning skulle kunna svara
på i vilken utsträckning dessa variabler faktiskt påverkar hur internkontroll används. Vidare
anser vi att det skulle vara intressant med en kvantitativ studie som undersöker hur
internkontrollen ser ut i svenska företag. Med utgångspunkt i frågor som har lyfts fram i
denna studie kan frågor som hur stor del av svenska företag som använder sig av externa
granskare, som har en intern revisionsavdelning, som använder sig av kontinuerlig
granskning, hur skillnaden av den interna kontroll funktionen ser ut mellan stora, medelstora
och små företag och så vidare besvaras. Slutligen tycker vi att det skulle vara intressant att
undersöka huruvida förtroendebaserat ledarskap fungerar avskräckande från oetiskt beteende
eller inte.
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Bilaga 1: Intervju mall- Respondent A

Kontrollmiljö

Har ledningen utvecklat riktlinjer för internkontrollen? (kan vi få ta del av dessa?)
 Beskriv vad internkontroll är enligt er
 Vem/vilka är ansvariga för internkontrollen?
 Använder ni några formella riktlinjer/processer för den interna kontrollen?
 Har ni ett utarbetat handlingsplan för den interna kontrollen?

o Om ja
 Vem tog initiativ till implementeringen?
 Hur gick processen till?

Kan du beskriva vad ditt arbete går ut på?
Finns det någon formell arbetsbeskrivning som du och dina medarbetare följer? beskriv
Finns det någon formell eller informell företagskultur hos Fallföretaget? beskriv

- Några ledord?
- Etiska riktlinjer?
- Code of Conduct?

Vad finns det för krav på kompetens för Fallföretagets medarbetare?

Beskriv hur kontakten mellan företagsledningen och styrelsen sker!
Hur ofta sker möten mellan styrelse, VD och delar av företagets operativa ledning?
Hur kontrolleras att den finansiella redovisningen verkligen stämmer?
Vilka är ansvariga för företagets målsättningar efterlevs?
Används bonussystem inom Fallföretaget? Beskriv?

Är organisationsstrukturen utarbetat för att underlätta kommunikationen mellan företagets
olika delar?
Hur fördelas ansvaret (behörigheter/befogenheter och arbetsuppgifter) mellan olika
befattningar?

- Hur sker tilldelningen av arbetsuppgifter och befogenheter?
Hur rekryteras nya medarbetare?
Hur sker arbetet med kompetensutveckling inom Fallföretaget?

- Finns det någon form av utbildning
för de anställda?

Följs medarbetarnas kunskap upp något sätt? Hur? (t.ex. tester osv)

Vem/vilka bestämmer vilka redovisningsstandarder/principer som ska följas? Beskriv
Beskriv processen för att säkerställa att allt som finns med i den finansiella rapporteringen
stämmer, är fullständiga, rätt periodiserade och har belastat rätt konton .

- Hur dokumenteras transaktionerna?

Kan du beskriva en affärstransaktion från beställning till dokumentering (i den finansiella
redovisningen)

- Vilka som ingår i processen?
- Vilka som ansvarar för vad?
- Följer någon upp processen?
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o Hur och av vem/vilka dokumenteras en order?
o Hur och av vem/vilka bestäms kredittiden och kreditvärdigheten?
o Hur och av vem/vilka utfärdas fakturor och kvitton?
o Hur och av vem/vilka dokumenteras transaktionerna i den finansiella

redovisningen?

Riskbedömning
Hur hanterar Fallföretaget förändringar i den interna och externa miljön?
Hur utvecklas och kommuniceras målsättningar för varje enhet inom Fallföretaget?

 Finns det konflikterande mål inom organisationen?
Hur sätts målen och hur kommuniceras de till de anställda?
Hur hänger målen samman med företagets strategier?
Har olika avdelningar specifika och skilda mål?

 Om ja: Hur hänger dessa ihop med företagets övergripande mål?

Beskriv processen för att identifiera risker i Fallföretaget på olika avdelningar! Var, hur,
varför?
Beskriv vad som händer efter att en risk identifierats på olika avdelningar! Var, hur varför?
Beskriv hur Fallföretaget går till väga för att bevaka risker som identifierats! Gärna med
exempel från olika avdelningar! Var, hur och varför?
Hur ofta sker riskanalyser? Hur är dessa utformade?

Kontroller
Hur uppfattar du att kontroll av Fallföretagets verksamhet prioriteras?
Beskriv hur Fallföretaget arbetar med att se till att kontrollen av verksamheten fungerar! Var,
hur varför?
Beskriv ert affärssystem, och hur detta hanterar kontroll av verksamheten på olika
avdelningar!
I vilken mån används manuella kontroller?
I vilken mån används automatiserade (datorbaserade) kontroller?
Används automatiska system speciellt utvecklade för riskbedömning, kommunikation med
mera?
Vilka är fördelarna/nackdelarna med de system som vi diskuterat?
Används datasystem för att säkerställa att behörigheter och arbetsuppgifter inte är olämpligt
kombinerade?

 Hur ser processen ut om ett sådant system uppfattar problem rörande detta?
Används datasystem för avstämning av konton?

 Varför?
Vilka kommunikationskanaler används för att informera om brister i företagets olika
aktiviteter?
Har Fallföretaget outsourcat någon del av sin verksamhet (förutom it-driften)?

 (Hur) kontrolleras i så fall dessa funktioner?
 Har du upplevt problem med detta?

Information och kommunikation
Hur bestäms vilken information från kontrollerna som är relevant?

 Finns det speciella metoder för detta, eller sker det utan fastslagna ramar?
Säkerställs att informationen från kontroll av verksamhetens aktiviteter är relevant?

 I så fall hur?
Säkerställs att informationen till ledningen kommuniceras snabbt nog?
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 Hur?
I vilken utsträckning kommer du i kontakt med det dagliga arbetet med kontroll av
verksamhetens aktiviteter?

 Hur får du information kring dess effektivitet?

Granskning
Granskas kontrollernas resultat?

 I så fall på vilket sätt?
o Om nej: Varför inte?
o Hur utvärderas internkontrollen i så fall?
o Vilka för- och nackdelar finns med avsaknaden av granskning?

Sker granskningen fortlöpande eller vid enstaka tillfällen, eller i form av en blandning?
 Varför? Hur ofta?
 Vad avgör vilken av de två sorters granskning som sker?

Sköts granskningen av personer som är involverade i kontroll-arbetet, eller av externa
personer?

 Varför?
Har externa revisorer någonting med Fallföretagets granskning och kontroll av verksamheten
att göra?

 I vilken utsträckning i så fall?
Vilka faktorer påverkar frekvens och omfattning av granskningen av en viss kontroll?
Rapporteras granskningsarbetet och i så fall till vem/vilka?

Raportering
Beskriv hur rapporteringen av resultat från kontrollen sker!

- Till vem vilka rapporteras resultaten?
- Rapporteras resultaten annorlunda om avvikelser upptäcks?

Används speciella protokoll för hur rapporteringen skall ske?
 Hur fungerar dessa?

Används speciella databaser eller system för rapportering?
 I vilket syfte?

(Hur) presenteras resultat från kontroll av verksamheten till externa aktörer?
Sker någon uppföljning, och i så fall hur
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Bilaga 2: Intervjumall – Anna Clara af Ekenstam
Kan du beskriva i stora drag vad ditt arbete går ut på? (med koppling till internkontroll)

Vad är internkontroll enligt dig?

Varför behövs internkontroll?
- Är det viktigt för medelstora företag, isf. Varför?

Hur omfattande tycker du att ett medelstort företags internkontroll borde vara?

Följer ni enbart COSOs riktlinjer vid arbetet med internkontrollen eller har ni några egna?
- Kan vi få ta del av dessa?

Vilka tjänster erbjuder ni kring internkontroll?
- Vilka är de tjänster som efterfrågas mest?
- Vilka typer av företag är det som vanligtvis efterfrågar dessa tjänster?

o Storlek, bransch osv

Vårt fallföretag överlåter granskningen och utvärderingen av internkontrollen till externa
firmor, hur vanligt är detta?

- Hur vanligt är det med granskningsuppdrag?

Hur omfattande brukar ett gransknings- eller utvärderingsarbete vara?
- Några exempel

Kan du beskriva i stora drag hur er granskning av ett företags internkontroll brukar se ut?
- Generella rutiner, fokusområden och processer?

Hur ser riskbedömningsprocessen ut?

Hur anser du att standarden är kring internkontrollen när det gäller svenska företag?
- Noterade/onoterade, finns det några skillnader?

Kan du ge några exempel på användbara nyckelkontroller inom ett producerande företag?

Hur vanligt är det med automatiserade kontroller?

I ett företag som vi studerar till den här uppsatsen har vi upptäckt att många kontroller sker i
efterhand, dvs. standardiserade rutiner för att begränsa fel innan de inträffar tycks saknas. Är
detta någonting som är vanligt inom mellanstora svenska företag? Isf varför/varför inte?

Finanskrisen
Har finanskrisen påverkat svenska företags internkontroll enligt dig? Isf hur?

Har du märkt några förändringar när det gäller efterfrågan?
- Några specifika tjänster som efterfrågas mer?
- Ändrade fokusområden?
- Ändring i omfattning av arbetet?
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Tror du att finanskrisen kommer att påverka hur företag arbetar med internkontroll framöver?
- Förändras riskbedömningen inom företag i Sverige?

Upplever du att kontrollprocesser förändras inom företag med avseende på internkontroll?
- Hur, varför?

Upplever du att organisationen för internkontroll förändras inom företag?
- Hur, varför, var?


