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Sammanfattning 

 

Titel: Ordning och reda, Intern styrning och kontroll, COSO Internal Control – Integrated 

Framework i praktiken 

 

Författare: Jesper Ankeraa, Erik Hallenstål och Erik Le 
 

Bakgrund och problemdiskussion: Under årens gång har det inträffat flera 

företagsskandaler. Det har sett bra ut på ytan men insidan har visat motsatsen. Fasaden 

kollapsar till följd av bristande kontroll. Intern styrning och kontroll och COSO:s Internal 

Controll – Integrated Framework blir allt mer aktuellt för att få ordning och reda. För 

börsnoterade företag är intern kontroll centralt eftersom intressenter kräver 

transparens. Utan intern kontroll finns det ingen rimlig försäkran att en organisation 

arbetar i linje med uppsatta mål, samt att eventuella risker och brister bemöts på 

lämpligt sätt. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och förklara i vilken uträckning två företag på 

två olika börser i praktiken tillämpar en intern styrning och kontroll som står i 

överensstämmelse med COSO:s Internal Control - Integrated Frameworks fem komponenter 

samt studera hur det påverkar verksamhetsstyrningen.  

 

Metod: En kvalitativ fallstudiestudie genomfördes på två bolag med i huvudsak hermeneutisk 

tolkningsansats och abduktivt tillvägagångssätt. Empiriinsamlingen skedde genom semi-

strukturerade intervjuer och relevant material. Teorin underbyggdes av litteratur, artiklar och 

internetkällor. 

 

Teori: I kapitlet ingår Svensk Kod för bolagsstyrning, Intern Styrning och Kontroll och 

slutligen det studien lägger vikt vid som är COSO:s ramverk. 

 

Slutsats: Fallföretagen tillämpar en intern styrning och kontroll som i hög utsträckning 

stämmer överens med COSO Internal Control – Integrated Frameworks fem komponenter 

men med små skillnader. Trots att de är storleksmässigt olika och verkar i skilda branscher. 

 

Nyckelord: COSO, Intern Styrning och Kontroll, Kontrollmiljö, Risk, Kontrollaktivitet, 

Information, Kommunikation, Tillsyn, Verksamhetsstyrning, Bolagsstyrning 



 
 

 

Abstract 
 

Title: Orderliness, Internal control, COSO Internal Control - Integrated Framework in 

reality  

 

Authors: Jesper Ankeraa, Erik Hallenstal and Erik Le 

 

Background and Problem Discussion: Over the years there have been several scandals. 

Companies have looked good on the surface but the inside has shown the opposite. The 

surface collapse due to lack of control. Internal control and the COSO Internal Control - 

Integrated Framework is becoming increasingly important to achieve a properly managed 

company. For listed companies, internal control is central as stakeholders demand 

transparency. Without internal control, there is no reasonable assurance that an organization is 

working in line with their goals, and that any risks are addressed in an appropriate manner. 

 

Objective: The purpose of this study is to describe and explain to what extent two companies 

in two different stock markets effectively implement an internal control, consistent with 

COSO’s Internal Control - Integrated Frameworks five components and study how it affects 

operations management. 

 

Method: A qualitative case study was conducted at two companies with essentially 

hermeneutic interpretation approach and abductive approach. Empirical data collection was 

through semi-structured interviews and relevant material. Literature, articles and internet 

sources supported the theory. 

 

Theory: The chapter includes the Swedish Code of Corporate Governance, Internal Control 

and finally the COSO framework, which the study was mainly based on. 

 

Conclusion: Both companies apply an internal control which largely matches the COSO 

Internal Control - Integrated Frameworks five components except marginal differences. Even 

though they differ in size and act on markets separated from each other. 

 

Keywords: COSO, Internal control, Control Environment, Risk, Control Activities, 

Information, Communication, Monitoring, Performance Management, Corporate Governance 

 



 
 

 

 

1. Inledning till intern styrning och kontroll och varför det behövs ...................................... 1 
1.2 Intern styrning och kontroll växer fram. ..................................................................................... 1 
1.3 Varför intern kontroll behövs ......................................................................................................... 3 
1.4 Frågeställning ........................................................................................................................................ 4 
1.5 Syfte ........................................................................................................................................................... 4 
1.6 Disposition.............................................................................................................................................. 5 

2. Uppsatsens tillvägagångssätt ................................................................................................... 6 
2.1 Kvalitativ ansats och forskningsdesign ....................................................................................... 6 
2.2 En hermeneutisk studie ..................................................................................................................... 7 
2.3 Ett abduktivt angreppssätt ............................................................................................................... 7 
2.4 Fallstudier ............................................................................................................................................... 8 
2.5 Val av organisationer .......................................................................................................................... 8 
2.6 Så genomfördes intervjun ................................................................................................................. 9 
2.7 Datainsamlingsmetod ..................................................................................................................... 10 
2.8 Kvalitetsmått ...................................................................................................................................... 11 
2.9 Metodkritik ......................................................................................................................................... 13 

3. Svensk kod, Intern styrning och COSO ................................................................................. 13 
3.1  Svensk kod för bolagsstyrning .................................................................................................... 14 
3.2 Intern Styrning och Kontroll för ordning och reda ............................................................... 15 
3.3 COSO Internal Control – Integrated Framework ................................................................... 16 
3.4 De fem komponenterna .................................................................................................................. 18 

3.4.1 Kontrollmiljö ............................................................................................................................................... 18 
3.4.2 Riskbedömning ........................................................................................................................................... 22 
3.4.3 Kontrollaktiviteter ....................................................................................................................................... 24 
3.4.4 Information och kommunikation ............................................................................................................ 27 
3.4.5 Tillsyn ............................................................................................................................................................. 30 

3.5 Ramverkets begränsningar ........................................................................................................... 31 

4. Fallföretagens tillämpning av intern kontroll ...................................................................... 33 
4.1 NIBE AB ................................................................................................................................................. 33 

4.1.1 Nibes Kontrollmiljö................................................................................................................................... 34 
4.1.2 Nibes Riskbedömning .............................................................................................................................. 36 
4.1.3 Nibes kontrollaktiviteter ........................................................................................................................ 38 
4.1.4 Nibes Information och kommunikation ........................................................................................... 38 
4.1.5 Nibes tillsyn ................................................................................................................................................. 39 
4.1.6 Begränsningar med intern kontroll och COSO enligt Nibe ....................................................... 39 

4.2 Förädlingsföretaget .......................................................................................................................... 40 
4.2.1 Förädlingsföretagets kontrollmiljö .................................................................................................... 41 
4.2.2 Förädlingsföretagets riskbedömning ................................................................................................ 42 
4.2.3 Förädlingsföretagets kontrollaktiviteter ......................................................................................... 44 
4.2.4 Förädlingsföretagets information och kommunikation ............................................................ 45 
4.2.5 Förädlingsföretagets tillsyn .................................................................................................................. 47 
4.2.6 Begränsningar med intern kontroll och COSO enligt Förädlingsföretaget ........................ 47 

5. Diskussionsanalys om fallföretagens interna kontroll och dess överensstämmelse med 

COSO .................................................................................................................................................. 47 

6. Slutsats om fallföretagens interna kontroll och dess överensstämmelse med COSO . 60 
6.1 Reflektion ............................................................................................................................................. 61 
6.2 Förslag till vidare forskning .......................................................................................................... 62 

 

Bilagor 
    Bilaga; Intervjuguide  



 
 

 1 

1. Inledning till intern styrning och kontroll och 

varför det behövs 

Ekonomiska kriser har konsekvent drabbat människor och institutioner inte minst under 

2000-talet bland annat till följd av bristande kontroll. 2013 uppdaterades ett av världens mest 

använda ramverk för intern kontroll. Dess funktion var vid grundandet 1992, precis som idag, 

vägledande för organisationer att söka uppnå deras mål med hjälp av effektiv intern styrning 

och kontroll. De moment som ingår finns för att skapa, behålla och förbättra värdet för 

organisationen och dess intressenter. 

1.2 Intern styrning och kontroll växer fram.  

I december 2001 skedde något som satte skräck i ekonomin, särskilt i USA. Enron, ett 

välrenommerat och prisbelönt företag som under dess tre sista år haft börsuppgångar långt 

högre än genomsnittet för amerikanska Standard & Poor’s 500-index begärdes plötsligt i 

konkurs (Healy & Palepu, 2003). Omkring 4500 anställda förlorade jobbet enligt Thomas 

(2002). Samtidigt såg investerare och privata pensionssparare hur deras tillgångar gick 

förlorade (Dahl, 2004). Enligt Healy och Palepu (2003) hade man bokfört framtida intäkter 

vilka i många fall aldrig realiserades. Dessutom värderades tillgångarna för högt och ingen 

hade tagit på sig ansvar, varken ledningen eller deras internal auditor menade Healy och 

Palepu (2003) som vars roll låg i att ge en rimlig försäkran om att den interna kontrollen 

fungerade (Reding, Sobel, Anderson, Head, Ramamoorti, Salamasick & Riddle, 2013). 

 

Jensen (1997) beskriver hur organisationer och dess ledare på ett operativt plan kunde ha svårt 

att sälja de delar av verksamheten som inte gick med vinst, att med andra ord träda ur 

marknaden i sämre tider. Istället valde de att investera i nya verksamheter med argumentet att 

organisationen i alla fall skulle ha en större andel när trenden vände. De kunde också drabbas 

av försäljningsproblem och vikande efterfrågan för produkter vilket orsakade förluster och 

höga skuldsättningar delvis till följd av bristande intern kontroll.  

 

1985 bildades The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) för att stödja the National Comission on Fraudulent Financial Reporting till följd av 

ovanligt många bedrägerier och misslyckade företagsageranden som skett under 1970- och 

80-talet (Moeller, 2014; COSO, 2012). 1992 upprättade COSO det som kom att heta Internal 
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Control – Integrated Framework, vilket uppdaterades 2013 och som enligt D’Aquila (2013) 

var det första ramverket att definiera intern styrning och kontroll och göra det något sålunda 

mätbart.  

 

Som en reaktion mot Enrons förfarande trädde en ny lag i USA i kraft 2002, the Sarbanes-

Oxley Act (SOx). Återigen riktades uppmärksamhet mot intern styrning och kontroll eftersom 

SOx krävde att organisationer utvärderade och rapporterade dess arbete med intern styrning 

och kontroll (Tsay, 2010). Skandalen hos Enron är bara ett av flera liknande exempel som 

skedde under 1990- och 2000- talet. Så sent som i september 2008 var en ny kris ett faktum 

då Lehman Brothers kollapsade men den här gången spred sig krisen till en global nivå och 

2009 befann sig en stor del av världens största ekonomier i recession som McKibbin & 

Stoeckel (2010) beskrev det.  

 

Michael Douglas i rollen som Gordon Gecko sade något så träffande som: 

“The point is ladies and gentlemen that greed, for lack of a better word, is good.“ i filmen 

Wall Street (1987). 

 

Men hur bra är girighet när allt kommer till sin spets och tusentals personer, precis som de hos 

Enron, riskerar mista jobbet, när investerare förlorar sitt kapital och vikande 

försäljningssiffror inte tas på allvar. 

 

Intern styrning och kontroll handlar om att skapa ordning och reda. Att ta tag i saker och ting i 

syfte att uppnå de mål som satts upp. Med andra ord hantera de viktigaste aktiviteter och 

händelser som skulle kunna förhindra måluppfyllelsen. Hittills skulle man kunna tro att intern 

kontroll finns till, bara för att organisationens omvärld förväntar sig det. Men intern kontroll 

är i lika hög grad en värdehöjande framgångsfaktor (Wikland, 2012).   

 

För att skapa ordning och reda har COSO Internal Control - Integrated Framework och dess 

fem komponenter blivit ett allt mer lämpligt och viktigt ramverk. Detta gällande utvärdering 

och uppföljning av den interna kontrollen. Det syftar att möjliggöra en effektiv intern styrning 

och kontroll för att stärka både företagets värde och förtroende (Moeller, 2014).   
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1.3 Varför intern kontroll behövs 

Intern styrning och kontroll har som syfte att säkerställa att målen ställda av styrelsen 

uppfylls. Därför är det viktigt att den interna kontrollen omfattar alla system och processer 

som avser styrning av ekonomi och organisation (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). 

Utan intern styrning och kontroll finns det enligt Reding et al. (2013) ingen rimlig försäkran 

om att företaget strävar mot sina mål, samt att eventuella risker som dyker upp hanteras på 

lämpligt sätt. Vikten av ett effektivt kontrollsystem styrks av (Roth 2003) som menar att 

intern kontroll har ett samband till organisationens värde, med en organisations värde menas 

marknadsvärdet (Walz, 1997). Intern kontroll har en proaktiv roll inom en organisation 

eftersom den gör att organisationen ska kunna undvika onödiga kostnader, maximera sina 

vinster och skydda nuvarande tillgångar. Detta gynnar enligt Hoyt och Liebenbergs (2011) 

organisationens intressenter då det finns ett positivt samband mellan organisationens värde 

och utdelning till investerare. Vilket kan bli avgörande om organisationen vinner eller förlorar 

investerare. 

 

Intern kontroll är behövlig för olika intressenter och särskilt för styrelsen. Med hjälp av intern 

kontroll kan styrelsen få en tidig varningsklocka om något skulle behöva åtgärdas. Den har 

också en kritisk funktion till att övervaka ledningen och vara där i investerares och övriga 

intressenters intressen. (Jensen, 1993)    

 

Enligt COSO (2012) kan organisationer med hjälp av ramverket för intern kontroll i större 

utsträckning undvika fallgropar och överraskningar, i motsats till Enron, under vägen mot 

lönsamhet och optimal prestanda. Något som måste tas i beaktning är att trots ett effektivt 

internt kontrollsystem, kan inte en organisations överlevnad säkras. Detta då det finns faktorer 

som är utanför ledningens kontroll som till exempel politik, konkurrenter och ekonomiska 

omständigheter (COSO, 1992). 

 

En ytterligare aspekt som enligt Power (2007) gör intern styrning och kontroll samt 

riskhantering mer komplext är företagens egenart. Varje organisation möter sina egna miljöer, 

risker, aktiviteter, möjligheter och begränsningar. Vilket gör att en särskild intern kontroll och 

riskhantering för en organisation, inte fungerar för en annan. Då brister och fel kan leda till 

tidsödande och kostsamma processer enligt Moeller (2014), så är intern kontroll bland det 

bästa försvar som finns då det också uppmärksammar möjligheter och hot.  
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1.4 Frågeställning 

I vilken utsträckning tillämpas COSO:s Internal Control - Integrated Frameworks fem 

komponenter hos de valda företagen och hur påverkar det styrningen mot företagets mål? 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara i vilken uträckning två företag, på två 

olika börser tillämpar en intern styrning och kontroll. Samt hur den står i överensstämmelse 

med COSO:s Internal Control - Integrated Frameworks fem komponenter och dess påverkan 

på verksamhetsstyrningen. 
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 1.6 Disposition  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1 – Inledning till intern styrning och kontroll och varför det 

behövs 

I första kapitlet introduceras hur intern kontroll vuxit fram, som sedan leder 

fram till en problematisering. I kapitlet presenteras även studiens syfte och 

frågeställning. 

Kapitel 2 – Uppsatsens tillvägagångssätt 

Här presenteras studiens tillvägagångssätt och undersökningsdesign. En 

diskussion förs gällande metoder och studiens trovärdighet. Här presenteras 

också hur insamling av data har gått till. 

Kapitel 3 - Svensk kod, Intern styrning och COSO 

Den teoretiska referensramen inleds med ett avsnitt om svensk kod, för att 

sedan gå in på ett övergripande avsnitt om intern kontroll och djupare inom 

COSO:s ramverk.  

Kapitel 4 – Fallföretagens tillämpning av intern kontroll 

Kapitlet återger insamlad data genom de semistrukturerade intervjuerna 

och delar in information utifrån COSO:s fem komponenter.  

Kapitel 5 - Diskussionsanalys om fallföretagens interna kontroll och 

dess överensstämmelse med COSO 

Diskussionsanalysen baseras på den teoretiska referensramen och det 

empiriska materialet. Strukturen följer COSO:s fem komponenter. 

 

Kapitel 6 - Slutsats om fallföretagens interna kontroll och dess 

överensstämmelse med COSO 

Slutligen presenteras de slutsatser som kan dras med analysen och som 

besvarar studiens syfte. Samt egna reflektioner och förslag till forskning. 
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2. Uppsatsens tillvägagångssätt 

För att få en djupare förståelse och kunna förklara intern styrning och kontroll utifrån hur 

det används i verkligheten, var ett kvalitativt tillvägagångssätt närmast till hands. Vi 

genomförde två fallsstudier på två börsnoterade företag, ett svenskt och ett utlandssvenskt.  

2.1 Kvalitativ ansats och forskningsdesign  

Det som avgör om en studie kommer ha en kvantitativ eller kvalitativ ansats beror 

forskningsproblemet som har valts och hur det är definierat (Patel & Tebelius, 1987). Men det 

beror också på vilken typ av data studien baseras på (Svenning, 2003). Det finns hård- och 

mjukdata där hårddata är grunden för en kvantitativ undersökning och som oftast utrycks i 

siffror (Svenning, 2003). Hårddata ger svar på frågan ”hur många” men sällan på frågan 

”varför”, vilket mjukdata gör och är mer i form av text (Svenning, 2003).  Kvantitativa 

forskare förlitar sig alltså mer på siffror och vill hellre förklara siffrorna än att förstå dem, i 

motsats till kvalitativa forskare som lägger mer vikt på att förstå ord (Bryman & Bell, 2003). 

 

Då syftet med den här studien var att förklara hur intern styrning och kontroll fungerar i 

praktiken hos våra valda företag och hur det stämmer överens med COSO:s ramverk, var det 

mest lämpligt att basera studien på ett kvalitativt angreppssätt. Då detta gav en djupare 

förståelse kring företeelsen. Patel och Tebelius (1987) menar att om forskare söker kunskap 

för att kunna förklara och förstå en viss företeelse så ska verbala beskrivningar och 

textanalyser utnyttjas. Vilket vi använde oss av i form av diverse litteratur och intervjuer. Det 

innebar att insamling och tolkning av teori såväl som empiri gjordes ur ett kvalitativt 

utgångsläge. I dagsläget finns det relativt lite teori kring ämnet intern kontroll då begreppet 

har olika innebörd. En anledning till det är att intern kontroll är unikt för varje företag (Power, 

2007). För att stärka de teorier som samlades in tillämpades därför semi-strukturerade 

intervjuer på företaget. Vid analyserna av intervjuerna lades vikten på respondentens egna 

förklaringar och uppfattningar, där målet var att förklara internkontroll-arbetet ur deras 

perspektiv. Utöver det också bedöma hur intern kontroll till förhållande till COSO:s Internal 

Control –Integrated Framework tillämpades i börsnoterade företag. 
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2.2 En hermeneutisk studie 

Inom hermeneutik vill man förstå de perspektiv som författaren av en text haft vid sitt 

genomförande av texten (Bryman & bell 2005). Enligt Andersson (1979) innefattar 

vetenskapsperspektivet ett subjektivistiskt synsätt vilket innebär hur individen uppfattar 

sociala företeelser. Detta använde vi oss av då personliga värderingar inverkade i det 

empiriska materialet och således forskningsresultatet. Enligt Hartman (2004) är förståelsen av 

händelser unik, vilket gör det essentiellt att författaren förklarar sin förståelse och även hur 

förståelsen kan rättfärdigas. I vårt fall baserades förståelsen främst från det empiriska 

materialet, där varje ny information startade en process av utökad förståelse kring intern 

kontroll och dess användningsområde. 

 

Gällande positivism menar Andersson (1979) att det är en naturvetenskaplig inriktning som 

till skillnad mot hermeneutik grundar sig i en objektiv förklaring av företeelser med statistik 

och data. Med tanke på att vi genomförde semi-strukturerade intervjuer, var förklaringar med 

ord framför data, subjektivitet framför objektivitet, vårt angreppssätt. 

2.3 Ett abduktivt angreppssätt 

Forskaren har i deduktiv forskning en teoretisk grund vilken följs av en eller flera hypoteser 

som sedan prövas. Ansatsen, med teori och sedan hypotes, styr forskningen vid 

datainsamlingen och analysen för att till sist nå en slutsats. Det är allt som oftast ett linjärt 

arbetssätt, det vill säga att alla delar har en logisk följd genom teori, observation och slutligen 

resultat (Bryman & Bell, 2005). Enligt May (2011) är induktiv forksningsansats en generering 

av teori utifrån empiri. Man söker teoretisera antaganden som prövats genom observationer. I 

denna studie skulle det exempelvis kunna vara att vi som forskare teoretiserat varför 

börsnoterade företag väljer eller inte väljer att tillämpa COSO:s ramverk för intern kontroll 

efter observationer. Så deduktiv ansats är naturvetenskaplig och prövar teorin genom empirin 

för att skapa vetenskap om samhället och induktiv ansats tar avstånd från teorin i början för 

att istället generera ny teori av empirin (May, 2011).  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) och även May (2011) är dessa två forskningsansatser inte helt 

oförenliga utan rymmer inslag från bådadera. Seale et al. (2007) beskriver mellantinget som 

en abduktiv ansats vilket också är den ansats vi arbetat efter vid produktionen av denna 

studie.  Vi ville inte söka dra en generaliserad slutsats vilket ofta görs inom induktiv ansats 
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och vi tänkte inte heller dra en logisk slutsats likt deduktiv metod utan hellre presentera en 

rimlig och trovärdig tolkning av hur intern kontroll utifrån ramverket faktiskt fungerar och om 

det påverkar organisationens styrning. Vi sökte alltså tolka en företeelse utifrån en teoretisk 

referensram och kombinerar därför datainsamling med teori, pendlar mellan induktiv och 

deduktiv metod. Vi sökte utveckla förståelsen för intern styrning och kontroll och bidra med 

nya reflektioner, våra reflektioner, kring användningen av COSO:s Internal Control - 

Integrated Framework. Den metodiken är enligt Seale et al. (2007) typisk abduktiv. 

2.4 Fallstudier 

Den forskningsdesign som använts kallas i litteraturen för fallstudie. Bryman och Bell (2005) 

beskriver fallstudie som en undersökningsdesign som går ut på en detaljerad och ingående 

analys av ett fall, vilket kan vara en viss situation, organisation eller arbetsplats. Det mest 

väsentliga vid fallstudie är forskarens närvaro där det handlar om att samla relevant 

information för att kunna svara på de frågor som står i fokus för forskningen (Fejes & 

Thornberg, 2009). 

 

I detta arbete blev fallstudie vår forskningsdesign, eftersom den var mest lämpad med hänsyn 

till studiens syfte och frågeställning. För att få en mer djupgående och helhetsinriktad 

förståelse av ämnet använde vi oss av intervjuer hos de utvalda företagen både per telefon och 

på plats. Det gav oss respondenternas syn av verkligheten utifrån den miljö de verkade i. 

Fallstudier är också brukliga när man, som i vårt fall, vill relatera en faktisk verklighet mot 

teorin och testa sambandet. På så sätt ser vi hur COSO:s ramverk fungerar ute i den sociala 

verkligheten mot hur det “bör fungera” enligt teorin (May, 2011). 

2.5 Val av organisationer 

Vid kvalitativ ansats är det vanligt att forskare väljer sitt urval efter förbestämda kriterier 

(Svenning, 2003). De kriterier som resulterade i våra val av företag, var att de skulle vara 

börsnoterade eller ingå i en börsnoterad organisation. Samt medvetet arbeta med intern 

styrning och kontroll, vilket konfirmerades vid första kontakt. Urvalet föll på ett 

förädlingsföretag och Nibe AB. Vi bestämde oss för börsnoterade eller del av börsnoterade 

organisationer eftersom de har intressenter vilka kräver insyn och skötsamhet i 

organisationen. Valet av två organisationer grundade sig i en strävan att nå en mer nyanserad 

bild, samt bredare perspektiv till börsnoterade organisationers användning av intern 
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kontroll.  Det ansågs enligt oss också leda till högre trovärdighet. Organisationerna skiljer sig 

storleksmässigt med hänsyn till antal anställda, omsättning och tillgångar. Ambitionen var att 

intervjua vd, controller samt revisorn inom varje organisation för att få flera olika synvinklar 

och öka förklaringsgraden av intern kontroll. I studien uppstod svårigheten att alla tre 

positioner skulle kunna medverka i en intervju varför vi också var flexibla men ändock 

fokuserade på ledande befattningar.   

 

Förädlingsföretaget är ett av Sveriges ledande företag inom deras bransch och valde att vara 

anonyma på grund av känsligheten kring intern kontroll. Valet av organisationen är till grund 

av dels våra kriterier samt att vi fann organisationen intressant då den är börsnoterad inom 

Europa. Personerna som blev intervjuade var organisationens kontrol koordinator, 

avdelningschef samt en person i ledande befattning. Kontroll kordinatorn har jobbat inom 

organisationen i 8 år där hans arbetsområden är intern kontroll, intern revision och allt som är 

ISO relaterat. Avdelninchefen har arbetat hos Förädlingsföretaget i 5 år och har under större 

delen av sin yrkessamma karriär arbetat inom branschen. Personen med ledande befattning 

har varit verksam i företaget i 12 år och är operativt ansvarig. 

 

Nibe AB är ett värmeteknikföretag som tillverkar och säljer utrustning för uppvärmning. 

Organisationen är ett av Sveriges största börsnoterade företag vilket gör det intressant att se 

hur en så pass stor organisation hanterar sin interna kontroll. Respondenterna inom Nibe var 

redovisningschefen samt affärsområdescontrollern, båda med flera år inom organisationen. 

Redovisningschefen har arbetat inom Nibe i 11 år och har som huvuduppgift att sammanställa 

siffror till ett korrekt bokslut, men jobbar även mycket med policys och rutiner för hur Nibe 

AB ska arbeta. Affärsområdescontrollern jobbar för Nibe Stoves och har arbetat med ekonomi 

i 17 år. Förutom sitt arbete som affärsområdescontroller är han även delaktig i diverse projekt 

inom Nibe samt ansvarig för vissa ekonomidelar. Gällande den interna kontrollen har han 

varit med i projekt som varit hänvisade direkt från högsta ledningen. 

 

2.6 Så genomfördes intervjuerna 

Första intervjun genomfördes på plats hos en av organisationerna, eftersom vi trodde det 

skulle öka vår förståelse för den miljö som interna kontrollen utövades i. Resterande 

intervjuer genomfördes per telefon eftersom det inte var nödvändigt för studien att tyda 

ansiktsuttryck, eller att vi skulle visa några visuella hjälpmedel. Uppfattningen om i vilken 
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miljö internkontrollen utövades i framgick även då intervjuerna genomfördes per telefon. Vi 

sökte säkra att vi talade med rätt person genom att denna fick berätta om sig själv och sin roll 

i organisationen. Överlag blev detta också billigare och mer tidseffektivt än att behöva åka till 

respektive organisation på olika tidpunkter i olika delar av landet vilket Bryman & Bell 

(2005) lyfter fram som en klar fördel. 

 

Intervjuerna som genomfördes hos respektive organisation och dess respondenter var semi-

strukturerade. Det vill säga att vi följde en intervjuguide som behandlade ett särskilt tema 

(Bryman & Bell, 2005). Frågorna berörde respondenternas uppfattningar om COSO:s 

ramverk och organisationens strävan i att uppnå effektiv intern kontroll. Vi ansåg att 

respondenterna skulle få frihet i vad dem ansåg vara relevant och att vi som intervjuare kunde 

ställa frågor utanför intervjuguiden för att följa upp sådant vi ansåg kunde förtydligas. Trots 

den friheten för respondenterna fanns vissa begränsningar så vi kunde följa upp den teoretiska 

referensramen.  

 

Intervjuerna genomfördes med specifika frågor som utgångspunkt (se bilaga) och i linje med 

det ramverk vi valt studera. Hade vi valt att använda fokuserade intervjuer som metod, fanns 

risken att intervjuerna svävat ut i något oanvändbart till följd av den friheten (May, 2011). 

Om vi genomfört strukturerade intervjuer skulle eventuella utsvävningar och 

uppföljningsfrågor ansetts störande och generella avvikelser hade inte tillåtits (Bryman & 

Bell, 2005). Till följd av detta och vår abduktiva ansats där vi ville förstå praktikerns arbete 

och uppfattning av intern styrning och kontroll, valde vi att tillämpa semi-strukturerade 

intervjuer med omkring 20 frågor. Dessa behandlade ramverket och generellt intern styrning 

och kontroll. 

 

2.7 Datainsamlingsmetod 

För att öka vår förståelse för ämnet och anförskaffa teoretisk grund genomförde vi sökningar 

på Linnéuniversitetets databas One Search och även Google Scholar. Vi tittade på liknande 

uppsatser som behandlat Intern Styrning och Kontroll i databasen DiVA. Våra huvudsakliga 

sökkriterier innehöll följande begrepp; intern, kontroll, revision, styrning, COSO, ramverk, 

bolagsstyrning, sarbanes oxley, enron och kombinationer av dessa samt sökord relaterade till 

forskningsmetodik. Motsvarande begrepp men i engelska termer användes också till stor del. 
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Utöver detta gav referenserna i den litteratur och de artiklar vi studerat ytterligare källor som 

stärkte vår uppsats. 

 

Vid kontaktandet av organisationer som uppfyllde våra kriterier användes både telefon- och 

mailkontakt. En första kontakt till respektive organisation var via telefon för att kunna nå ut 

till en större andel företag på kort tid, där en kort presentation om oss och ämnet intern 

kontroll och styrning skedde. Samtidigt som syftet var att få organisationerna att ställa upp på 

intervjuer. Vid accepterande eller osäkerhet gällande intervju, skedde uppföljning genom 

mailkontakt.  

 

Vid insamlandet av empiriskt material genom intervjuer fanns det etiska principer att ta i 

beaktning. En av dessa principer var skada för respondentens del vilket innebar att personen 

som blev intervjuad kunde bli negativt påverkad av sitt deltagande (Bryman & Bell, 2005). 

Ett konkretiserande av principen är då vi intervjuade börsnoterade organisationer, kunde 

respondenten delge information som i värsta fall kunde påverka intressenternas ställning till 

organisationen negativt, vilket i sin tur kunde leda till en negativ påverkan av börskursen. 

Detta krävde därför att informationen som vi tog del av även var tillgänglig för 

organisationens övriga intressenter.  

 

Principen mynnade ut i vårt användande av samtyckeskravet samt konfidentialitets- och 

anonymitetskravet. Samtyckeskravet var enligt Bryman och Bell (2005) essentiellt för 

tillvägagångssättet av undersökningen, då det gav respondenten rätt att till fullo ta del av dess 

syfte och därefter medge sitt godkännande. Därför valde vi att skicka ut information angående 

området som våra intervjuer behandlade för att sedan genomföra dessa. Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet är något som Bryman och Bell (2005) beskriver som en regel att ta i 

beaktning vid insamlandet av empiriskt material. Kravet för oss innebar att alla respondenter 

hade rätt att vara anonyma och att personliga uppgifter skulle vara konfidentiella. Vid 

intervjuerna användes därför enbart titel och antal år inom organisationen. 

2.8 Kvalitetsmått 

För att bedöma en kvalitativ undersökning presenterar Bryman & Bell (2005) trovärdighet 

och äkthet som lämpliga kriterier. Dessa kriterier delas sedan in i mindre delar vilka 

presenteras inom kort. Orsaken till utvecklingen av kvalitetsmåtten kom av den 
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misstänksamhet mot att det bara fanns en absolut sanning om verkligheten. Istället menade 

man att det var möjligt med flera uppfattningar om verkligheten.  

 

Bland trovärdighetskriteriet är tillförlitlighet det som rör hur studien presenteras. Den sociala 

verkligheten kan beskrivas på olika sätt av olika forskare, men om resultatet anses trovärdigt 

ökar studiens tillförlitlighet. Vi har bedömt att den grupp som synat vårt arbete, det vill säga 

seminariegrupp och handledare kunnat styrka trovärdigheten (Bryman & Bell, 2005). Till 

skillnad mot vad Bryman & Bell (2005) föreslår, ansåg vi inte att respondenterna skulle få ta 

del av intervjun i efterhand för att säkerställa validiteten. Eftersom de då kunnat påtala 

ändringar vilka kunnat missgynna uppsatsen.  

 

Överförbarhet innebär att det som vi studerat skulle kunna överföras till en annan situation, en 

annan organisation och därför bör innehålla hur man gått tillväga enligt Bryman & Bell 

(2005). Det har vi sökt få genom vårt empiriska material kombinerat med teori hämtad från ett 

större antal artiklar och relevant litteratur.  

 

Pålitlighet säkerställer att materialet uppnår trovärdighet genom kritisk granskning enligt 

Bryman & Bell (2005). Eftersom vi varit tre stycken i gruppen har det som respektive person 

skrivit blivit granskat av övriga personer. Vid seminarier och handledning har kurskollegor 

och handledare bidragit med konstruktiv kritik. Dessutom kan man följa hur vi gått tillväga i 

metodavsnittet vilket bör stärka pålitligheten. 

 

Studien ska kunna styrkas och konfirmeras vilket betyder att forskaren, i brist på fullkomlig 

objektivitet, i alla fall inte uttryckt eller låtit forskningen påverkas av egna värderingar enligt 

Bryman & Bell (2005). Eftersom studien hänvisar till befintlig teori samt empiri är studien 

gjord i så kallad “god tro”. 

 

Äkthet inbegriper att studien bör ge en rättvis bild. Att alla som kunnat ha en åsikt om det 

som studerats kommit till uttryck i studien så att den inte vinklas till fördel eller nackdel för 

någon utan ger en verklig bild (Bryman & Bell, 2005). Här skulle vår studie kunna brista med 

tanke på att vi inte intervjuat någon som inte haft chefsposition. Å andra sidan sökte vi 

relevanta respondenter som har kunskap kring intern kontroll och ramverket. Detta för att 

stärka dels vår förståelse och söka bidra till andras förståelse för intern styrning och kontroll, 

enligt Bryman och Bell (2005) ökar det äktheten. 
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2.9 Metodkritik 

Det kvalitativa angreppssätt som studien genomfördes på gav oss ett djup och förklarade 

verkligheten så som den är, men det fanns också en risk att studien blev alltför subjektiv. Det 

vill säga att endast sådant som vi forskare ansåg vara viktigt lyftes fram. Dessutom skulle det 

vara svårare att replikera en sådan här kvalitativ jämfört med en kvantitativ studie eftersom 

den genomfördes på våra villkor, det vill säga oss som forskare. Vi valde att fokusera, 

analysera och diskutera det som vi ansåg vara intressant och kunde omöjligt förhålla oss helt 

objektiva då vi byggde upp en relation med våra respondenter (Bryman & Bell, 2005). Intern 

styrning och kontroll kan också vara ett relativt känsligt ämne varför en kvantitativ 

enkätundersökning, där det hade skett en kvantifiering och varje bolag varit ett i mängden, 

kunnat ge mer generaliserbara och möjligen mer detaljerade svar gällande affärsmässiga hot 

och risker till exempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Svensk kod, Intern styrning och COSO 
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Det här kapitlet beskriver till en början den svenska koden för bolagsstyrning som lanserades 

2004 för att stärka förtroendet för näringslivet. Sedan följer ett avsnitt som introducerar 

läsaren i intern styrning och kontroll. Här förklaras bland annat dess definition, funktion och 

alternativa praktiska ramverk. Därefter sker en beskrivning av det som studien ämnar 

fokusera kring, nämligen COSO Internal Control - Integrated Framework. Vi djupdyker i 

ramverkets komponenter med tillhörande principer som presenteras i tur och ordning från 

kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information- och kommunikation till tillsyn. 

Avslutningsvis lyfts begränsningar fram. 

3.1  Svensk kod för bolagsstyrning 

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) lanserades 2004 och började gälla 2005 till följd av 

viljan att stärka förtroendet för det svenska näringslivet. Den utformades av representanter 

från näringslivet och en statlig kommission och förvaltas idag av Kollegiet (Styf, 2011). Fel 

behövde upptäckas i tid så att de kunde åtgärdas varför god tillsyn och väl utformade regler 

var nödvändigt (ibid.). Koden är en självreglering men baseras på aktiebolagslagen och 

bokföringslagen och sammanställer det som kan sägas vara god bolagsstyrning enligt Styf 

(2011). Bolag behöver inte följa kodens regler slaviskt men skall förklara och motivera varför 

man inte väljer tillämpa den regeln, men en annan lösning (Koden, 2010).  

 

Styrelsens uppgifter är följande; 

“3.1 I styrelsens uppgifter ingår bland annat att: 

 fastställa verksamhetsmål och strategi, 

 tillsätta, utreda och vid behov entlediga verkställande direktör, 

 se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets 

verksamhet, 

 se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och 

andra regler som gäller för bolagets verksamhet, 

 se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, samt 

 säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, 

relevant och tillförlitlig.”  

(Koden, 2010, 16) 

 

Styf (2011) menar att styrelsens roll är att bevaka aktieägarnas intressen i bolaget och på ett 

rättvist sätt se till att bolagets verksamhetsstyrning gynnar dess egen utveckling och 
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långsiktiga lönsamhet. Styrelsen ska alltså förvalta bolagets affärer och vara där som garant 

för dess ägare (Koden, 2010). Enligt Styf (2011) ska också styrelsen leva upp till kravet om 

transparens som koden förespråkar och det handlar främst om att rapportera hur den interna 

kontrollen är organiserad. 

3.2 Intern Styrning och Kontroll för ordning och reda 

Spira och Page (2003) påstår att ingen egentligen vet vad intern kontroll faktiskt är eller hur 

systemet fungerar. En del hävdar att det är en del av risk management och en del hävdar det 

omvända (Spira & Page, 2003). Reding et al. (2013) menar dock att intern kontroll är en 

kontinuerligt pågående process för att i största möjligaste mån säkerställa att organisationens 

mål kan nås till följd av effektivitet och produktivitet i verksamheten, tillförlitlig rapportering 

samt anpassning till regler och standards. Styf (2011) menar, med utgångspunkt från svensk 

kod, att intern kontroll möjliggör en faktisk hantering av betydande risker för organisationens 

operativa såväl som finansiella verksamhet. Att det ger en rimlig försäkran för kvaliteten i 

intern- respektive extern rapportering och säkerställer att befintliga regelverk följs. Lehmann 

(2010) hävdar att syftet med intern kontroll, är att försäkra intressenter om att verksamheten 

bedrivs under effektiva och ändamålsenliga förhållanden. Så att eventuella fel inte leder till 

organisationens kollaps. Han menar också att den finansiella informationen som produceras 

säkerställs av interna kontroller och ökar tillförlitligheten för utomstående. 

 

Enligt Styf (2011) är begreppet inte skrivet i sten utan intern kontroll, engelskans internal 

control, kan också översättas till intern styrning och kontroll och då lyfta fram 

styrningsperspektivet vilket är inordnat i engelskans begrepp. För Haglund, Sturesson och 

Svensson (2005) är intern kontroll en del av det styrsystem som integreras i organisationen 

och gör därmed skillnad mot revision, vilket är en granskning utifrån. Han menar att det är en 

fråga för ledningen där intern kontroll handlar om ”…att ha grepp över både verksamhet och 

ekonomi, att styra mot effektivitet, att ha ordning och reda, att skapa trygghet” (Haglund, 

Sturesson & Svensson, 2005, 16). Moeller (2014) påstår att intern kontroll skapar, ökar och 

behåller värdet för organisationens intressenter varför intern kontroll har en central och 

mycket viktig roll i bolagsstyrningen. Det är en målmedveten process som bidrar till 

styrningen mot organisationens önskade mål och således en del av ekonomi- och 

verksamhetsstyrningen. Det engelska ramverket Turnbull, vilket i korthet behandlas senare, 

definierar intern kontroll primärt som ett styrmedel för verksamheten och sekundärt för 

kontroll och tillsyn (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). 
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(Moeller, 2014, 2) 

 

Det har utvecklats olika ramverk, eller guider, för intern styrning och kontroll. De tre mest 

välkända är enligt Reding et al. (2013) Guidance on Control (CoCo) som utgavs 1995 från 

Canadian Institute of Chartered Accountants, Internal Control: Revised Guide for Directors of 

the Combined Code (Turnbull) utgavs 2005 från The Institute of Chartered Accountants, 

England and Wales. Samt det mest välanvända COSO:s Internal Control – Integrated 

Framework. Ramverken skiljer sig inte nämnvärt åt utan definierar intern kontroll på liknande 

sätt. 

3.3 COSO Internal Control – Integrated Framework 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission (COSO) är en privat 

organisation bestående av ett antal representanter från industrin, publika redovisningsfirmor, 

investeringsbolag och den amerikanska börsen. Representanterna kommer från de fem 

organisationer som sponsrar COSO. Dessa är American Accounting Association (AAA), 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives 

International (FEI), Institute of Managament Accountants (IMA) och The Institute of Internal 

Auditors (IIA) (COSO, 2012).  

 

Ramverket Internal Control - Integrated Framework publicerades 1992 och uppdaterades 

2013. Det var det första ramverket att definiera vad intern styrning och kontroll innebar samt 

standardisera en form av mätning (D’Aquila, 2013). D’Aquila får medhåll från Reding et al. 

(2013) som påstod att den generella uppfattningen inom organisationer var att intern kontroll 

var viktigt men ingen kunde sätta fingret på vad det var. Definitionen enligt COSO (2012, 1); 
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”Internal Control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and 

other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of 

objectives relating to operations, reporting, and compliance.” 

 

Tsay (2010) menar att COSO:s ramverk både fungerar för att leva upp till Sarbanes Oxley:s 

(SOx) krav, men utöver det också som en rimlig försäkran för organisationen i strävan att nå 

deras mål. Moeller (2014) menar att ramverket ska ses som en rekommendation till hur intern 

styrning och kontroll bör utövas och är alltså inte en form av påtvingande standard. Det har 

däremot blivit ett slags underlag för standardsättande organ (ibid.). 

 

Ramverket är illustrerat som en 3D-kub (Figur 1) innehållande separata delar vilka är 

sammankopplade med varandra och därför skapar en hel integrerad intern styrning och 

kontroll. Kubens högra sida utgörs av en organisations struktur där ramverket kan appliceras 

på delar inom- eller hela verksamheten och dess processer (Moeller, 2014).  

 

(Figur 1, COSO, 2012, 2) 

 

De fem komponenterna utgör den interna styrningen och kontrollen. Det är kontrollmiljö, 

riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt tillsyn. En 

komponent utesluter inte en annan utan de är beroende av varandra (Wikland, 2012). Ju högre 

utsträckning komponenterna uppfylls desto större är sannolikheten att nå företagets mål 

(COSO, 2012). Varje komponent understöds sedan av ett antal principer. Det främsta skälet 

till dessa principer är att ledningen ska förstå vad som ligger till grund för en effektiv intern 
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styrning och kontroll. Enligt Moeller (2014) kan ramverket anpassas beroende på 

organisationens storlek, miljö och andra omständigheter. 

 

En organisation bör ha tydliga övergripande mål och sedan delmål i linje med strategin, 

uppdelade från division ner till operationell nivå som bör stämma överens med COSO:s tre 

dimensionella mål (Moeller, 2014). Är målen tydliga blir det också enklare att rikta in sig på 

vad den interna styrningen och kontrollen ska säkerställa menar Wikland (2012). De tre 

dimensionerna i övre delen av kuben är produktivitet och effektivitet, tillförlitlig rapportering 

samt efterlevnad av lagar och föreskrifter (COSO, 2012). Målen inom produktivitet och 

effektivitet är en effektiv, produktiv och presterande organisation (fungerande operationell 

verksamhet). Det här skulle exempelvis kunna vara att förbättra servicen eller sänka 

kostnaden (Moeller, 2014). Inom tillförlitlig rapportering är en korrekt och transparent extern, 

som såväl intern finansiell- och icke-finansiell information målet. För efterlevnad av lagar och 

föreskrifter är målet att följa regler och lagar i den miljö organisationen verkar (Reding et al. 

2013).  

3.4 De fem komponenterna 

3.4.1 Kontrollmiljö 

Kontrollmiljö är den komponent som utgör grunden för COSO:s ramverk och har stor 

inverkan på organisationens strävan att uppnå de mål som krävs för att bli ett föredömligt 

exempel på marknaden enligt Campbell, Campbell & Adams (2006). De kopplar ihop 

organisationskultur med organisationens etiska värderingar, personalkompetens, ansvar och 

ansvarsfördelning samt ledarskapet som utgör kontrollmiljön. Enligt Haglund, Sturesson och 

Svensson (2005) skapas kontrollmiljön av individer och hur de samverkar inom 

organisationen. Samma författare menar att för att det ska fungera är kontrollmiljö beroende 

av de regler, policys och målsättningar som finns inom företaget. Moeller (2014) definierar 

kontrollmiljö som standard, processer och strukturer som vägleder människor vid handlingar 

och beslutfattande. En effektiv kontrollmiljö ger disciplin och struktur till företaget som i sin 

tur underlättar bedömningen av risk, utförandet vid kontrollaktiviteter och andra aktiviteter 

som styr företaget närmare mot sina mål (Moeller, 2014). Enligt Tsay (2010) är det högsta 

ledningen som i slutändan införlivar intern styrning och kontroll och vars attityd till denna 

som speglas inom organisationen. Komponenten består av fem principer som organisationer 

bör följa för att nå en effektiv kontrollmiljö. Dessa principer är enligt följande.  
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Princip 1: Integritet och etiskt värde 

Företagets historia och kultur spelar oftast en viktig roll vid utformningen av kontrollmiljön 

(Moeller, 2014). Men lika stor roll har chefer och styrelsen då genom sina direktiv, handlingar 

och beteende visar vikten av integritet och etiska värderingar (COSO, 2012). Moeller (2014) 

menar att om chefer föregår med gott exempel och betonar att de följer alla etiska aspekter 

kommer deras värderingar i sin tur spridas vidare till alla nivåer inom verksamheten. Dock 

om synsättet på integritet och etik är det motsatta blir slutresultatet av spridningen inte lika 

gynnsam. Chefers roll har således i detta sammanhang en stor betydelse, men Moeller (2014) 

betonar samtidigt att uppförandekod är minst lika viktig, om inte viktigare för att skapa en 

effektiv kontrollmiljö. 

 

Med hjälp av en tydlig och verkningsfull uppförandekod underlättar det för organisationen att 

nå sina uppsatta mål (COSO, 2012). En uppförandekod ska vara en otvetydig uppsättning av 

regler och ska baseras på etiska och juridiska frågor som kan förekomma inom en verksamhet 

(Moeller, 2014).  Den ska gälla alla medlemmar inom organisationen, från deltidsanställda till 

högsta ledningen men även organisationens samarbetspartners. Därför måste uppförande 

utformas på ett tydligt sätt så att alla förstår de normer och regler som den innefattar (Moeller, 

2014). 

 

För att uppförande ska ha ett värde för en organisation gäller det att alla följer den. Moeller 

(2014) menar att ledningen ska vara först med att bekräfta att de har läst, godkänt samt 

försäkra att dem kommer följa uppförandekoden. För att därefter sprida det vidare genom 

VD:n, utbildningar eller andra medel för att informera vikten och syftet med uppförandekod 

(Moeller, 2014). Speciella kommunikationssätt kan användas för andra grupper såsom 

företagets samarbetspartners. Ett sätt är att genom telefon höra med dem om de har läst 

uppförandekoden och om de accepterar att följa reglerna. Alla som går med på att följa 

uppförandekoden ska registreras i en databas med namn och datum, allt för att undvika 

missförstånd och ursäkter som ” jag visste inte att det var en regel” (Moeller, 2014). 

 

Princip 2: Bolagsstyrelsens roll 

Styrelsens roll är med hjälp av sin kompetens leda bolagets verksamhet på bästa möjliga sätt 

och i sitt arbete bevaka intressenternas intressen, samt lagar och dess relaterade risker (COSO, 

2012). Moeller (2014) menar styrelsen måste ha en nära relation med företagets ledande 

befattningshavare, det vill säga VD eller personer direkt underställda VD:n, för att säkerställa 
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en framgångsrik och effektiv intern kontrollmiljö. Men samtidigt måste en majoritet av 

styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets största aktieägare, 

för att på så sätt vara objektiva i deras värderingar och beslutfattande menar Moeller (2014). 

Det bör enligt Tsay (2010) finnas en tydlig gräns mellan styrelsen och ledningen där styrelsen 

bör ha ett övertag för att den kontrollfunktion de har i uppgift att utföra ska fungera.  

 

Princip 3: Behovet av auktoritet och ansvar 

I en effektiv kontrollmiljö finns det tydliga ansvarsfördelningar och informationsflöden inom 

verksamheten och alla dess enheter (COSO, 2012). Det är ledningens och styrelsens uppgift 

att få alla att bli medvetna om sina roller. Samt använda lämpliga processer vid tilldelningen 

av ansvar och arbetsuppgifter som krävs i de olika avdelningarna (COSO, 2012). 

Organisationer tilldelar auktoritet och ansvar för att göra det möjligt för ledningen och övrig 

personal att ta beslut som leder till måluppfyllelse (COSO, 2012).  Moeller (2014) anser att 

tilldelning av auktoritet ger större flexibilitet, men att det samtidigt ökar komplexiteten av 

risker som skall hanteras.   

 

Många företag har idag effektiviserat sin verksamhet och decentraliserat sin 

organisationsstruktur, för att på så sätt ge mer makt åt den operativa nivån (Moeller, 2014).  I 

en stark kontrollmiljö bör den operativa nivån ha kunskap och makt för att fatta lämpliga 

beslut i sitt eget verksamhetsområde, snarare än att behöva begära godkännande från högre 

makter och vänta på svar. Dessutom måste varje person i företaget ha en god förståelse för 

företagets övergripande mål, samt hur enskilda åtgärder samverkar för att uppnå dessa mål. 

Något som ledningen måste ha i baktanke är att just dem är ytterst ansvariga för de beslut som 

fattas av de underordnade. Ett företag kan hamna i riskzonen om alltför många beslut som rör 

viktiga mål tilldelas otillbörligt till lägre nivåer med otillräcklig kompetens. (Moeller, 2014) 

 

Princip 4: Human Resources 

Enligt Moeller (2014) bör organisationer visa ett engagemang för att attrahera, utveckla och 

behålla kompetenta personer i linje med sina mål. Personalpolicys och praxis är vägledning 

och beteendefaktorer på hög nivå som speglar de förväntningar och krav från investerare, 

myndigheter och andra intressenter (COSO, 2012). Policys och praxis utgör även grunden för 

att definiera den kompetens som behövs inom företaget samt skapar en grund för 

genomförande och utvärdering av resultat (Moeller, 2014). 
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Kontrollmiljön förstärks när rätt personer är på rätt jobb (COSO, 2012). Denna princip säger 

vidare att styrelsen ska utvärdera kompetensen hos VD:n, som i sin tur bör utvärdera 

kompetenser i hela företaget och utlagda leverantörer i förhållande till fastställda riktlinjer och 

rutiner. Samt agera om nödvändigt för att åtgärda eventuella brister och överdrifter (Moeller, 

2014).  Detta kan underlättas genom att ha en Human Resource avdelning som hjälper till vid 

bemanning, utbildning och övriga personal frågor (COSO, 2012). 

 

För att attrahera anställda med rätt kompetens bör företag genomföra 

djupanställningsintervjuer för att beskriva företagets historia, kultur och ledarstil. Dessutom 

göra en bakgrunds- och referensanalys för att på så sätt ta reda om kandidaten passar in i 

organisationen, samt har den kompetens som krävs för det föreslagna jobbet (COSO, 2012). 

Moeller (2014) hävdar dock att det inte räcker med att attrahera rätt personal, utan det gäller 

också att utveckla och behålla sina anställda. Organisationer kan göra det genom att införa 

skräddarsydda utbildningar utifrån roller och behov med hjälp av klassrumsundervisning, 

självstudier och praktik (COSO, 2012).  För att bevara anställda gäller det att organisationen 

ger incitament för att motivera de anställda att jobba kvar. Det kan vara att ge dem 

löneökning, mer ansvar och makt (Moeller, 2014). 

 

Princip 5: Personligt ansvar för intern styrning och kontroll 

Styrelsen håller ledningen ansvarig för de risker som företaget står inför vid upprättande av 

intern kontroll. VD och ledande befattningshavare ansvarar i sin tur för utformningen av 

strukturer som behövs, för att på så sätt fastställa ansvar för intern kontroll på övriga nivåer 

inom organisationen (COSO, 2012). Individer ska således ha ett personligt ansvar för intern 

kontroll för att skapa en effektiv kontrollmiljö, menar Moeller (2014). 

 

Moeller (2014) syftar på att prestationsförmåga starkt präglas av i vilken utsträckning 

individer hålls ansvariga och hur de belönas. Ledning och styrelse bör därför regelbundet 

utvärdera resultatet från avdelningar och individer i förhållande till prestationsmått, som 

inkluderar företagets resultat och andra faktorer som följsamhet av policys (COSO 2012). 

Detta för att kunna uppmuntra och behålla visst beteende eller prestation hos de anställda. 

 

Uppsatta mål och personligt ansvar för intern kontroll skapar press inom organisationen. 

Dessa påfrestningar kan positivt motivera individer att möta företagets förväntningar 

angående prestationer och uppförande, både på kort och lång sikt. Däremot kan otillbörliga 
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påtryckningar i kombination med orealistiska mål, få anställda att frukta konsekvenserna av 

att misslyckas och i stället börjar kringgå processer eller delta i bedrägerier. Ledningen och 

styrelsen måste förstå dessa påtryckningar och balansera dem med lämpliga incitament. 

(COSO, 2012). 

3.4.2 Riskbedömning 

Risker kan liknas vid hot mot företagets förmåga att nå deras långsiktiga som kortsiktiga mål 

(Reding et al., 2013). COSO:s definition av risk är enligt Reding et. al. (2013, 6-11) att ”… 

the possibility that an event will occur and adversely affect the achievement of objectives.”. 

Om målet till exempel är en försäljning om 1000 produkter men försäljningen uppnår 1500 

produkter så kan produktionskostnaderna och ledtiderna påverkas negativt. 

 

Likväl som det finns risker kopplade till mål kan det också finnas en rimlig acceptans, det vill 

säga risktolerans. Exempelvis att organisationen har 98 procent leveransnivå men tolererar en 

leveransnivå inom intervallet 96 % – 100 % (COSO, 2012). Det är upp till ledningen att göra 

en sådan bedömning och att sedan arbeta för att målet uppfylls och minimera risken att hamna 

under den bedömda toleransnivån menar Moeller (2014).  Riskaptit, ett annat begrepp, är den 

nivå till vilken företaget utsätter sig för en viss risk (COSO, 2012). 

 

Organisationens prestation vad gäller till exempel konkurrenskraft, finansiell styrka, 

varumärke och rykte är också kopplade till risker. Moeller (2014) menar också att risk aldrig 

kan elimineras helt, då alla aktiviteter inom och mellan organisationer innehåller moment som 

är förenade med risk i olik grad. För att göra en riskanalys är det nödvändigt att som grund få 

en uppfattning om organisationens övergripande mål, men också de delmål som varje 

avdelning eller varje aktivitet syftar att uppnå. Målen borde enligt Moeller (2014) vara så pass 

tydliga att det går att identifiera och analysera risker som kan störa eller hindra organisationen 

från att uppnå dem. Inom riskbedömningen listar COSO följande fyra principer. 

 

Princip 6: Specificerar mål tillräckligt tydligt för att möjliggöra identifiering och 

bedömning av risker 

Enligt COSO (2012) är målen kopplade till organisationens strategi och bör finnas inom alla 

nivåer som för organisationen i sig, men också dess enheter eller funktioner. Men att fastställa 

mål och strategier hör inte till, utan är en förutsättning för intern kontroll. Målen ska vara så 

konkreta att de går att mäta enligt Haglund, Sturesson och Svensson (2005). Moeller (2014) 
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menar att det kan verka självklart att målen ska vara tydliga och lättförståeliga men att de 

måste stödjas av genomförbara mätningar så att det inte blir tomma ord. Det föreligger också 

risker om målen i förhållande till organisationen är satta som allt för ambitiösa eller tvärtom 

allt för låga (Wikland, 2012). 

 

Inom operationell verksamhet kan målen exempelvis handla om att öka försäljningen med 10 

procent. Inom rapportering kan det exempelvis handla om att uppfylla transparens och 

efterföljsamhet av redovisningsstandards så kriterier som jämförbarhet, beslutsunderlag och 

förståelse uppnås. Inom intern rapportering kan det handla om produktionskvalité, daglig 

försäljningsstatistik, anställdas- och kunders nöjdhet med flera prestationsmätningar 

ledningen kan tänkas behöva som beslutsunderlag och styrverktyg. För lagar och föreskrifter 

kan målen handla om att följa rådande lagar och regler (COSO, 2012).  

 

Princip 7: Identifikation och uppföljning av risker 

Enligt COSO (2012) och Moeller (2014) är identifieringen och analyseringen av risker 

ständigt pågående. Man kallar det för en iterativ process som bör ske både löpande och 

periodvis. Alla interna och externa risker som kan tänkas påverka organisationens eller 

enhetens förmåga att nå målet samt nya växande risker bör identifieras och analyseras 

(Moeller, 2014). Haglund, Sturesson och Svensson (2005) nämner omvärlds-, finansiella-, 

legala- och IT-baserade risker som externa medan verksamhets-, redovisnings- och även IT-

baserade risker är interna. Wikland (2012) beskriver att ju längre bort från en eventuell 

händelse vi är desto lägre intresse har vi att förebygga den. Han menar att det är då som 

hanteringen av risken sker mest kostnadseffektivt, när tid och resurser finns.   

 

Efter identifieringen sker en riskanalys. Den kan se olika ut och vara mer eller mindre formell 

men ofta graderas sannolikheten för risken och dess påverkan på organisationen. Signifikans 

som begrepp inkluderar utöver riskens sannolikhet och påverkan även dess hastighet och 

effekter (COSO, 2012).  

 

Responsen är det tredje steget i riskanalys, vilket behandlar hur organisationen bemöter 

riskerna. Det sker efter att riskens signifikans i någon mån fastställts. Att avgöra hur en risk 

bör bemötas är inte uppgiften vid intern kontroll i sig utan något ledningen tar ställning 

till.  Den interna styrningen och kontrollen ska utvärdera om det finns någon form av 

förberedelse för riskrespons. Responsen brukar delas in enligt följande; 
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Acceptera – Att risken accepteras. Organisationen accepterar hellre riskens signifikans än 

slösar resurser på åtgärder. 

Undvika – Att de aktiviteter risken rör avslutas, exempelvis pågående expansion eller 

produktion. 

Dela – Att risken delas med tredje part, aktiviteten outsourcas eller försäkras till exempel. 

Reducera – Att organisationen åtgärdar eller söker minimera risken genom att 

exempelvis implementera en eventuell kontrollaktivitet. 

(Reding et al. 2013; COSO, 2012). 

 

Uppföljning av risken kan innebära en användning av riskmatris som inkluderar risken, 

sannolikheten, effekten (konsekvenser) och responsen (Haglund, Sturesson & Svensson, 

2005).   

 

Princip 8: Potentiella bedrägerier 

Det innebär bland annat att titta på olika typer av bedrägerier hänförliga till en organisations 

verksamhet och utvärdera om någon inom organisationen är inblandad. Enligt COSO (2012) 

är den här principen nära relaterad till föregående princip om identifiering av risk och 

tillämpar samma typer av respons mot bedrägerier vilket är att acceptera, undvika, dela eller 

reducera risken. Skillnaden mellan risken för bedrägeri och föregående risker är att 

bedrägerier äventyrar organisationens etiska värderingar (COSO, 2012). I det här momentet 

ingår även bedömningar om pågående korruption inom organisationen enligt COSO (2012). 

 

Princip 9: Förändringar 

Organisationen bör se hur ekonomin, industrin och regleringar i den miljö man verkar 

förändras. Som en del i riskbedömningen ingår då också att anpassa och utveckla 

verksamheten till nya förhållanden. Det är ytterst nödvändigt för att på sikt nå de mål som är 

en förutsättning för företagets strategi i att uppnå det övergripliga målet (COSO, 2012) 

3.4.3 Kontrollaktiviteter 

Moeller (2014) menar att med hjälp av kontrollaktiviteter kan en organisation minska risken 

för att uppsatta mål inte kommer att nås. Wikland (2012) föklarar vidare att kontrollaktiviteter 

effektiviseras om de är kopplade och anpassade för verksamhetens mål och aktuella situation. 

Syftet med aktiviteterna är enligt FAR (2006) att förebygga, korrigera samt att upptäcka fel 
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och risker. COSO (2014) beskriver Kontrollaktiviteter som manuella eller automatiska 

kontroller och brukar enligt Campbell et al. (2006) delas in i två grupper, förebyggande- och 

detektiva kontrollaktiviteter. Enligt Haglund, Sturesson och Svensson (2005) är syftet med 

förebyggande aktiviteter att undvika och korrigera en risk, innan den orsakar problem för 

organisationen. Vid detektiva aktiviteter är istället uppföljning av en händelse det centrala 

syftet. Organisationen utvärderar med hjälp av detektiva kontroller ett resultat utifrån en 

process och kommer fram till mer kostnadseffektiva lösningar. Campbell, Campbell & Adams 

(2006) skriver att ledande organisationer inom intern kontroll använder sig i större 

utsträckning av förebyggande kontroller, då elimineringen och korrigering av risker gynnar 

organisationen i högre utsträckning. 

 

Förutom förebyggande- och detektiva kontrollaktiviteter, kan aktiviteterna kategoriseras som 

resultatorienterade- och rutinorienterade kontroller. Enligt COSO (2012) har 

resultatorienterade kontroller ett syfte, att säkerställa att kostnadseffektiv verksamhet sker i 

verksamhetens egentliga syfte, så kallad verksamhetsstyrning. Vid verksamhetsstyrning är 

sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter essentiellt där det krävs 

kontrollaktiviteter för att stärka sambandet mellan dessa fyra faktorer (Haglund, Sturesson & 

Svensson, 2005). Vidare menar Haglund, Sturesson och Svensson (2005) att 

rapporteringssystem har en central roll vid resultatorienterade kontroller inom organisationen, 

inte bara för att förse uppföljningsansvariga och beslutsfattare med relevant fakta om 

verksamheten. Utan även för att resultatanalyser och interna, externa redovisningsrapporter 

ska vara tillförlitliga och ha stark validitet. 

 

Fokusen vid rutinorienterade kontroller ligger på säkerhet i organisationens system och 

rättvisande räkenskaper. Säkerhet i organisationssystemen innebär att organisationens 

tillgångar ska vara trygga och samtidigt hindra uppkomsten av ekonomiska förluster via 

oavsiktliga och avsiktliga fel i organisationen. Kontrollerna är en kombination mellan 

arbetsfördelning och kontrollmoment, det vill säga vilka kontroller som sker i vilka moment 

alternativt delar i systemen (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). Samma författare 

exemplifierar att kombinationer på arbetsfördelning och kontrollmoment kan vara att ingen 

individ ska sköta en transaktionsprocess ensam eller att det arbete som utförs inte får bli en 

oberoende kontroll av någon annan enhet. 
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Princip 10: Användningen av kontrollaktiviteter 

Enligt COSO:s principer är syftet med kontrollaktiviteter i en organisation att stödja alla 

komponenter i den interna kontrollen och styrningen, samt att system och rutiner fungerar på 

ett tillförlitligt sätt. Detta kräver en stabil riskanalys av organisationen (COSO, 2012). 

Kontrollaktiviteter är aktioner skapade genom riktlinjer och processer, där syftet är att se till 

att direktiv från ledningen utförs, vilket ökar chanserna för organisationen att nå dess mål 

(COSO, 2012).  För att principen ska vara fungerande ska aktiviteterna vara integrerade med 

riskhanteringen, som bestämmer var aktiviteterna ska sättas in, detta för att göra största 

möjliga nytta (Moeller 2014). Kontrollaktiviteter behövs inte vid varje beslut där en enhet 

bestämmer sig för att acceptera eller undvika en risk, men i de fall som organisationen väljer 

att använda sig av kontrollaktiviteter är utfallet av aktiviteten till stor del beroende på 

ledningens risktolerans (COSO, 2012). Vilka fall som behöver en kontrollaktivitet beror på 

ledningen, där alla betydelsefulla aspekter i en enhet tas i beaktning. 

 

Enligt (COSO, 2012) varierar aktivitetskontrollerna genom organisationsnivåerna ner till 

enhetsnivå. Variationen i kontrollaktiviteterna skiljer sig från varje enhet, då mål, strukturer 

och implementeringsprocesser vid till exempel outsourcing skiljer sig. Resultatet blir att varje 

enhet har olika riskfaktorer och olika beteenden vid bemötande av risker (COSO 2012). Även 

om två enheter skulle ha identiska mål och strukturer är troligtvis aktivitetskontrollerna olika. 

Detta då enheterna styrs av olika ledningar med olika färdigheter, som använder sin 

individuella kunskap till beslutsunderlag för att optimera sin enhets kontrollaktiviteter 

(Haglund, Sturesson & Svensson 2005). 

 

Princip 11: Kontrollaktiviteter över IT-system 

Tekniska generella kontroller inkluderar aktiviteter som styr över tekniska system inom 

organisationen, som säkerhet-, utveckling- och underhållsavdelning (COSO 2012). Dessa 

kontroller finns inom all teknologi, allt från datorer inom organisationen till mobiltelefoner 

och robotar inom produktionsprocesser. Enligt Moeller (2014) är de generella kontroller som 

övervakar teknologin inom organisationen varierande mellan olika system, vilket är beroende 

på systemens komplexitet och risken för felandet i en process. Kontrollaktiviteterna är inte 

enbart till för att bevaka processer utan hjälper även till att få träffsäkra system vid mätningar 

(Haglund 2005). Samtidigt som säkerhetsavdelningen har via kontrollaktiviteter full insyn av 

individer som har tillgång till olika system och på så sätt kan minska risker för oönskade 

transaktioner och felaktigheter (COSO, 2012). Kontrollaktiviteter gör det även möjligt för en 
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organisation att vid risk för trasiga datafiler, återskapa dessa filer och på så sätt undvika de 

kostnader som hade uppstått vid förlorandet av filer (COSO 2012). 

 

Princip 12: Policy och kontrollaktiviteter 

För att få effektiva kontrollaktiviteter ska dessa utformas från den riskbedömning som gjorts i 

gällande kontrollmiljö, där aktiviteterna ska stödja målet med den interna kontrollen 

(Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). Vid utformandet av kontrollerna är det enligt COSO 

(2012) essentiellt att förstå vilken policy varje enskild kontroll har, vad den ska åstadkomma 

och vilken riskhantering som kommer att ske för att förhindra uppkomsten av risk. Ledningen 

använder sig av kombinationer av kontrollaktiviteter och policys, där policyn sätter 

förväntningar på prestationer som sin tur mäts av kontrollsystem. På så sätt stärks validiteten 

vid den externa rapporteringen, till exempel tydliga förväntningar vid försäljning som kan 

mätas via kontrollsystem (Moeller, 2014). 

3.4.4 Information och kommunikation  

Enligt Wikland (2012) är information det som håller ihop organisationen och ser till att 

anställda kan göra sitt jobb, ledningen kan styra verksamheten och att system kan fungera. För 

att förhindra att information försvinner bör en organisation ha högt i tak, det vill säga att vara 

öppen med sin kommunikation. COSO (2012) fyller i att information inte bör passera mer än 

tre hierarkiska nivåer då risken finns att viktig information filtreras bort mellan nivåerna. För 

att upprätthålla en god intern kontroll krävs det identifiering, registrering och bearbetning av 

nödvändig information, därefter ska informationen, för att ge önskad effekt kommuniceras ut i 

rätt tid och form (FAR 2006). Det vill säga att olika riktlinjer, policys och ansvarsfördelningar 

blir tillgängliga, samt att innehållet blir förstått och känt inom organisationen. Enligt FAR 

(2006) uppnås tillgängligheten genom informationssystem, utbildning samt intranät. Moeller 

(2014) menar att sådan information genereras både från interna och externa källor för att 

bredda stödåtgärderna till organisationens interna kontroller. COSO (2012) Beskriver 

kommunikation som en iterativ kontinuitetsprocess som delar och förser nödvändig 

information som formar den interna kontrollen. 

 

Intern kommunikation är enligt (Moeller, 2014) betydelsen av information som flödar ut 

genom organisationen, både horisontellt och lodrätt. Informationen möjliggör för ledningen 

att sända ut budskap till enheter, till exempel om kontrollaktiviteter och deras betydelse. 
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Extern kommunikation i sin tur möjliggör att extern information når företaget som kan 

fördelas till externa intressenter i syfte att målsättningar och förväntningar (Moeller 2014). 

 

Reding et al, (2013) skriver att kommunikationen inom en organisation speglas av dess 

policys och företagskultur, där en organisation med en genomgående transparens har lättare 

med att kommunicera nödvändig information. COSO (2012) menar att information måste 

kommuniceras ut på effektivt tillvägagångssätt, för att den på så sätt ska kunna nå ut till alla 

berörda inom organisationen på så kort tid som möjligt.. 

 

Princip 13: Relevant information för intern styrning och kontroll 

För att information ska vara relevant för ledningen krävs det en direkt koppling till ledningens 

behov och ansvarstagande, både vid extern-, intern rapportering och styrning av 

kontrollaktiviteterna (COSO, 2012). Enligt COSO (2012) är därför ett informationssystem 

som identifierar information essentiellt för att ledningens fokus ska kunna läggas direkt på 

den relevanta informationen. Denna information ska sedan kommuniceras ut inom 

organisationen på ett sådant sätt, att alla individer ska ha förståelse för organisationens mål 

och förväntningar. Vilket kräver en kommunikation som möjliggör en lättförståelse av 

informationsstrukturen (Moeller 2014). Informationen som kommuniceras ut ska vara så pass 

summerad och identifierad att den hjälper de olika komponenterna i den interna kontrollen 

(COSO, 2012). 

 

Moeller (2014) visar att informationsflödet inom organisationen påverkar alla komponenter i 

COSO-modellen, där en förändring i informationsflödet hos en komponent resulterar i 

förändringar i övriga fyra komponenter. Detta för att organisationen ska hantera nya händelser 

på bästa sätt. Den externa finansiella rapporteringen påverkas av icke-finansiell information 

inom organisationen. Vilket gör att ledningen, revisions- och ekonomiavdelningen, samt 

övriga avdelningar bör mötas en gång i månaden. Där målet är att se till att den icke-

finansiella informationen ska effektivisera både organisationen och den externa finansiella 

rapporteringen (COSO 2012). 

 

Princip 14: Intern kommunikation 

Informationen som ledningen godkänner och skickar ut genom organisationens 

kommunikationsvägar, bör enligt Moeller (2014) innehålla vilka positiva egenskaper intern 

kontroll bidrar med. Men även de roller och ansvarsområden som ledning och annan personal 
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har vid utformandet av intern kontroll och styrning. Detta för att alla delar inom 

organisationen ska förstå betydelsen av dessa faktorer. För att tillhandahålla en så effektiv 

intern kontroll som möjligt inom organisationen har ledningen förväntningen att 

kommunikationen ska ske både horisontellt, lodrätt och diagonalt (Moeller, 2014). Enligt 

COSO (2012) börjar kommunikationen inom organisationen med att ledningens mål 

kommuniceras ut, med dessa mål kommer även delmål för både organisationen i stort och 

dess mindre enheter. Ledningens uppföljning av den utskickade informationen är essentiell 

för att enheter och individer ska förstå och följa syftet med interna kontroller COSO (2012).  

 

Ledningens mål är utarbetat med styrelsen för organisationen, då det sker en konstant 

utväxling av information sinsemellan (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). För att 

kommunikationsflödet ska fungera krävs det att ledningen på varje nivå strävar efter att 

ständigt ta del av information. Skulle det märkas att högsta ledningen är frånvarande vid 

kommunikationen, kan det bli problematiskt att hålla information och aktivitetskontroller 

uppdaterade. Vilket i sin tur leder till brister i den interna kontrollen och styrningen menar 

Moeller (2014). Vidare skriver Moeller (2014) när ordinarie kommunikationsnätverken felar 

har många organisationer implementerat ett separat kommunikationsnätverk, som utgår från 

anonymitet. Detta nätverk är tillgängligt dygnet runt där personal kan förmedla både sina 

problem och förslag till förbättrande av verksamhet. Vid användandet av ett separat 

kommunikationsnätverk är det av stor vikt att dessa nätverk blir bedömda och utvärderade. 

Detta för att säkerställa att nätverket har hög säkerhet och används för det ursprungliga syftet, 

som är anonymitet och problemlyftande kommunikation (Moeller, 2014). 

 

Princip 15: Extern Kommunikation 

Med en tvåvägskommunikation, både intern- och extern kommunikation, blir viktig 

information kommunicerad i ett samspel mellan organisation, externa intressenter och 

företagspartners (COSO, 2012). För att säkerställa en effektiv extern kommunikation är det 

viktigt att ha tydliga ramar och processer, vilket inkluderar ta emot information externt och 

kommunicera ut den internt. Dessa processer och ramar tillåter organisationen att få ett större 

objektiv på händelser som kan påverka fastställda mål (Moeller, 2014). Vid en öppen 

tvåvägskommunikation antyder Campbell, Campbell och Adams (2006) vikten av ett väl 

fungerande informationssystem, för att på så sätt undvika informationsöverflöde. För att 

minska risken för ett ineffektivt system med just informationsöverflöd kan organisationen 

enligt COSO (2012) använda sig av en tredje part som granskar den externa 



 
 

 30 

kommunikationen. Där syftet är att belysa positiva och negativa aspekter samt eventuella 

sektorer som borde revideras. När revisorerna gjort en fullständig granskning skickas den till 

ledningen, som tillsammans med revisorerna diskuterar rapporten. I vissa avseenden 

informeras även styrelsen som därefter informerar organisationen om eventuella förändringar 

(COSO 2012). Enligt COSO (2012) är det viktigt att det finns en möjlighet till löpande extern 

kommunikation för att kunder och leverantörer snabbt ska kunna lämna eller få information 

av organisationen. 

 

Enligt Moeller (2014) använder organisationer idag en mängd olika externa källor för att 

tillhandahålla de resurser som krävs för att nå organisationens mål. Därför är just extern 

kommunikation med dess processer viktigt för att tillgodose kvalitativ information och på 

samma sätt bortse icke nödvändig information. 

3.4.5 Tillsyn 

Enligt Haglund, Sturesson och Svensson (2005) bör utvärderingar av de fem komponenterna i 

COSO:s ramverk ske regelbundet för att garantera att allt fungerar som de ska, vilket även är 

syftet med denna komponent. Företagsledningen bör övervaka dessa kontrollaktiviteter och 

även beakta informations- och kommunikationsmetoder som behövs för att göra intern 

styrning och kontroll effektiv. Välplanerade och välutformade interna styrsystem och 

processer kan fungera som planerat, men folk kan glömma eller kringgå dessa interna 

kontroller. I sådant fall måste de övervakas med korrigerande åtgärder om så behövs 

(Moeller, 2014). Tillsyn är en viktig komponent i COSO:s ramverk för intern kontroll och 

högsta ledningen måste inse att oövervakade kontroller tenderar att försämras med tiden. Men 

när tillsynsaktiviteterna är utformade och genomförs på rätt sätt, kommer ett företag dra nytta 

av dessa övervakningsprocesser. Eftersom det gör det möjligt att identifiera och korrigera 

interna kontrollproblem i tid, skapa mer korrekt- och tillförlitligt information för 

beslutfattande. Men även få bekräftelse på ineffektivitet eller effektivitet i den interna 

kontrollen (Moeller, 2014). 

 

Princip 16: Upprätta löpande och enskilda utvärderingar 

En organisation skall välja, utveckla och genomföra löpande och/eller enskilda utvärderingar. 

Detta för att övervaka och kontrollera om komponenterna i den interna kontrollen 

förekommer och fungerar (Moeller, 2014). 
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Moeller (2014) beskriver att internrevision är ett exempel på en enskild tillsynprocess. F. 

Reding et al (2013) menar vidare att internrevisionen jobbar på uppdrag av styrelsen med att 

granska samt ge råd kring styrning, riskhantering och kontroll. Deras arbetssätt kan gå till 

genom att schemalägga en översyn av ett område, på grundval av sin riskbedömning och 

styrelsens begäran, för att sedan på ett objektivt sätt analysera samt korrigera eventuella 

kontrollbrister inom området (Moeller, 2014). 

Löpande utvärderingar är inbyggda i processer, vilka medför att komponenterna är 

strukturerade för att regelbundet kunna övervaka sig själva. Dessa utförs av personer som har 

kompetens och tillräcklig kunskap för att förstå vad som utvärderas, till exempel 

avdelningschefen. Till sin hjälp har dem oftast datateknologi som möjliggör effektiv 

genomgång av stora datamängder till en låg kostnad. Eftersom enskilda utvärderingar sker 

periodvis, kan man identifiera problem oftare med hjälp av löpande utvärderingar. En 

organisation som befinner sig i en föränderlig bransch, bör istället ha en mix av båda 

metoderna. (COSO, 2012). 

 

Princip 17: Utvärdera och rapportera brister 

En organisation skall granska och rapportera eventuella brister i god tid till de parter som är 

ansvariga, för att korrigerande åtgärder ska kunna vidtas. Detta för att kunna utarbeta en plan 

som hanterar dessa brister innan bristerna blir akuta (Moeller, 2014). Att meddela brister till 

rätt part är en avgörande förutsättning för att företaget ska nå sina mål (COSO, 2012). 

 

Moeller (2014) hävdar att innan uppkomsten av Sox, fanns det väsentlighetsregler som 

revisionsbolag hade utvecklat. Reglerna syftade på att brister som ansågs ha liten betydelse 

för organisationen, inte behövdes rapporteras till styrelsen. Men efter de finansiella 

skandalerna som ledde till genombrottet av SOx, visade det sig att alltför många interna 

kontrollbrister ignorerades av externa revisorer. Då det ej ansågs nödvändigt att rapportera 

bristerna (Moeller, 2014). Idag är väsentlighetsreglerna ej befintliga och ett fel är ett fel, trots 

sin storlek (Moeller, 2014) 

3.5 Ramverkets begränsningar 

Enligt Reding et al (2013) kan ett internt kontrollsystem inte garantera att en organisation når 

sina mål då intern kontroll inte kan säkerställa att proaktiva val görs av den mänskliga 

faktorn. Externa faktorer påverkar organisationen utan att det interna kontrollsystemet kan 
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hantera dessa faktorer. Resultatet av detta blir att även med ett effektivt system finns det ingen 

garanti att systemet kommer agera korrekt i alla situationer. Reding et al (2013) skriver att 

begränsningar för intern kontroll och styrning kan resultera från mänskliga beslut och 

misstag, där en felbedömning drabbar organisationen negativt. Ytterligare begränsningar 

kommer från brister i uppsatta mål, som är fastställda som en förutsättning för den interna 

kontrollen. Vid brister i dessa mål kommer även kontrollsystemet som har utformats efter 

målen att brista. På samma sätt leder en bristande kommunikation till ett bristande system då 

kommunikationen mellan olika avdelningar och intressenter är essentiell för att 

organisationen ska kunna ha ett väl utformat system (Reding et al, 2013). 

Reding et al (2013) skriver, för att undvika olika begränsningar med intern kontroll och 

styrning, är det nödvändigt att förstå att dessa handlar om det ömsesidiga beroendet mellan 

uppsatta mål för risk respektive lönsamhet.  

Shaw (2006) menar att COSO:s ramverk med sina hundratals sidor är allt för komplext för att 

tillämpa utan att ha ägnat väldigt mycket tid till att enbart förstå och analysera ramverket. 

Power (2007) skriver att COSO och liknande ramverk är allt för optimistiskt och 

perfektionistiskt utformade som inte skapar en nödvändig flexibilitet i organisationer. Tsay 

(2010) fyller i att COSO istället paralyserar en organisations handlingskraft i form av en 

stelbenthet som kan försvåra arbetet att anpassa sig till en fluktuerande marknad. Istället bör 

en organisation som vill anpassa sig till en ständigt föränderlig marknad, fokusera på en 

kvalitativ interaktion mellan individer som därmed gynnar flexibiliteten och minskar risken 

för ett misslyckande inom organisationen (Power 2007). 
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4. Fallföretagens tillämpning av intern kontroll 

I följande kapitel presenteras studiens fallföretag. Det börjar med Nibe AB som verkar inom 

affärsområdena kamin-, element-, och energisystem och noterade på svenska börsen. 

Fallföretag två, Förädlingsföretaget är ett svenskt bolag tillhörande en större internationell 

koncern som befinner sig på en av Europas börser. 

4.1 NIBE AB 

Nibe grundades 1952 av Nils Bernerup, utgångspunkten nu som då är Markaryd. Idag är Nibe 

en stor internationell koncern med 10 000 anställda i Nordamerika, Asien och Europa. 

Koncernen har över 70 verksamheter och en aktiv försäljning i fyra världsdelar. Nibe strävar 

efter att erbjuda högkvalitativa, energirika, innovativa produkter och systemlösningar inom tre 

olika affärsområden; Nibe Stoves, Nibe Element och Nibe Energy Systems. Ryggraden i 

strategin kommer från Nibe-koncernens breda kompetens inom produktutveckling, 

tillverkning och marknadsföring. (årsredovisningen, 2013) 

Enligt deras hemsida är organisationen nordens ledande tillverkare av villavärmeprodukter 

och är störst inom värmepumpar i Europa. Organisationen består av en koncern där Nibe 

industrier är moderbolaget med flertalet dotterbolag, organisationsstrukturen ser ut som 

följande: 

 

(Egen modell) 

Genom passion för entreprenör- och affärskap har Nibe ständigt expanderat sedan starten 

1952 och redan 1990 fastställdes koncernens nuvarande tillväxtstrategi, att växa med 20 

procent i genomsnitt per år, Nibe börsnoterades senare 1997. Omsättningen 2013 var 9 833 

miljoner kronor, en ökning på 7 procent gentemot 2012. 40 procent av omsättningen kom från 
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Norden, 48 procent inom Europa exklusive norden och 12 procent på övriga marknader 

(Årsredovisningen, 2013). 

Enligt Nibes bolagsstyrningsrapport (2013) och affärområdescontrollern ser 

organisationsstrukturen ut på så sätt att koncernchefen och ledningsstaben har den löpande 

kontrollen av koncernen och varje affärsområde har en chef och controller som rapporterar till 

ledningen. Varje affärsområde har sin egen operativa ledning med eget resultatansvar där 

koncernchefen är ordförande, för respektive område finns även en affärsområdescontroller. 

Styrelsen för varje affärsområde ansvarar också för den strategiska utvecklingen i området 

och sammanträder en gång per kvartal. På koncernnivå samordnas sedan finansiering, 

företagsförvärv, nyetableringar, valutahantering, ekonomistyrning, personalpolitik och 

övergripande policyfrågor. 

Användandet av intern kontroll inom Nibe är enligt affärsområdescontrollern för att ha 

kontroll på lönsamheten vilket man även är väldigt bra på, något som Nibe enligt honom 

ligger lite i bakvattnet med är ordning och reda där man behöver lägga mer fokus. Han 

fortsätter också med att säga att Nibe har krav från intressenter gällande intern kontroll och 

styrning där Styrelsen och ledningen med aktieägarna i toppen ställer krav på den interna 

kontrollen. För att effektivisera den interna kontrollen har Nibe tagit in KPMG som externt 

bolag för att granska den interna kontrollen och styrningen. 

4.1.1 Nibes Kontrollmiljö 

Enligt både redovisningschefen och affärsområdescontrollern har Nibe AB tydliga etiska 

värderingar och policys samlade i deras uppförandekod, dessa tilldelas alla anställda inom 

koncernen medan Nibes värderingar behandlar tillfredsställandet av medarbetare och 

intressenter. Nibes uppförandekod och värderingar tillsammans med reglerna för 

bolagsstyrning utgör integritet och etiska värde för alla anställda, ledning och 

styrelsemedlemmar. Dessa berör bland annat frågorna; respekt för mänskliga rättigheter, 

minskad miljöpåverkan, goda arbetsförhållanden, god affärsetik och krav på leverantörer. För 

att alla inom koncernen ska förstå gällande värderingar, uppförandekod och policys finns 

dessa enligt redovisningschefen tillgängliga på 30 olika språk. I Nibes värderingar är det 

nedskrivet att koncernchefen är övergripande ansvarig för uppförandekoden, som sedan 

delegerar ut ansvaret till varje chef för respektive bolag inom koncernen. För att få alla 

anställda att bli medvetna om uppförandekoden och organisationens policys genomför 

koncernen utbildning inom alla verksamheter. Ledningen är skyldig att inkludera 
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uppförandekoden i utbildningsprogrammet för anställda, samt agera på ett sådant sätt för att 

fungera som en förebild i fråga om tillämpningen av regler. 

Nibes bolagsstyrelse består av sex stycken styrelseledamöter där alla utom en är oberoende 

och enligt redovisningschefen är dem engagerade och involverade i frågor angående intern 

kontroll. De har blivit mer och mer involverade i ämnet då det har blivit allt viktigare de 

senaste åren menar redovisningschefen. I år har punkten intern kontroll lyfts fram lite extra 

och vid nästa möte för koncernen ska bolagen redovisa och avstämma att dem följer samt 

uppnått vissa delar av den interna kontrollen (Redovisningschef). 

 

En av Nibes uppförandekoder är ”Goda arbetsförhållanden” som lyder att organisationen ska 

bidra till medarbetarnas utveckling genom att ge medarbetare möjlighet till att utvecklas. 

Detta i syfte att utveckla deras yrkesskicklighet samt förstärka deras ekonomiska 

möjligheter.  Detta är ett sätt att behålla medarbetare, redovisningschefen menar dock att 

området kan förbättras och erkänner att det är svårt att ha ett utvecklingsprogram för alla då 

organisationen har ett stort antal anställda. För att attrahera medarbetare gäller det för Nibe att 

försätta att vara ett attraktivt företag, där ekonomin är avgörande. En bra lönsamhet gör det 

möjligt att ha de senaste produkterna på marknaden samt ligga i framkant inom alla områden. 

På så sätt attraherar Nibe nya medarbetare menar Redovisningschefen.  

 

Huvudansvaret för intern kontroll har ekonomidirektören, som har bildat en grupp på 10 

personer. Tillsammans arbetar man med intern kontroll och styrning. Ekonomidirektören får 

projekt att jobba med av styrelsen, som i sin tur förmedlar det vidare till tio manna gruppen 

som arbetar vidare med dessa. Enligt redovisningschefen försöker Nibe AB motivera till 

personligt ansvar för intern kontroll, då organisationen vid interna möten försöker upplysa om 

säkerheten kring deras system och vikten av korrekta uppgifter vid rapportering till 

intressenter. Redovisningschefen menar samtidigt att det är en svår gränsdragning man står 

inför, då överkontrollering kan leda till att man glömmer bort affärerna och lönsamheten. 

 

I år har intern kontroll och styrning lyfts fram extra och vid nästa styrelsemöte ska bolag inom 

koncernen redovisa och avstämma att man följer riktlinjerna för den interna kontrollen samt 

att man har uppnått vissa delar av den (Redovisningschef). 
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4.1.2 Nibes Riskbedömning 

 

”om man tappar kontrollen” 

 

Affärsområdescontrollern definierar risk som att tappa kontrollen, att inte veta varför 

lönsamheten sjunker. Enligt affärsområdescontrollern och redovisningschefen är målen 

lättillgängliga då dessa inkluderas i informationen som delas ut till alla anställda.  Målen 

bygger på ett lönsamhetstänk då Nibe tagit fram affärsprinciper, där målsättningen är god 

lönsamhet och en genomsnittlig tillväxt på 20 procent per år. Hälften av tillväxten ska vara 

organisk och resterande hälft från förvärv. Andra ekonomiska mål är rörelseresultat på 

minimum 10 procent av omsättningen, soliditeten ska inte understiga 30 procent av 

organisationens kapital och avkastning av eget kapital ska vara minst 20 procent. Andra 

mindre ekonomiska mål är en ständigt hög produktivitet och produktutveckling. Enligt 

affärsområdescontrollern drar Nibe aldrig på dessa för att på sätt ständigt vara i framkant på 

marknaden. Han fortsätter med att berätta att Nibe även har en kvalitetsavdelning som arbetar 

kring miljö och kvalitetsledning. 

 

Beträffande de ekonomiska målen har Nibe ett antal uppföljningspunkter i Frangosystemet 

som VD och ekonomiansvariga skall följa upp och kommentera varje månad. Når ett bolag 

inte budget ska bolaget rapportera till koncernen och klargöra vad avvikelsen beror på. Varje 

månad utgörs något som kallas för Managing Director comments, vilket innebär att VD:n för 

varje bolag kommenterar avvikelser eller förväntningar inom olika områden, alltifrån 

omsättning till rörelseresultat. Uppnår man till exempel inte 10 procent av omsättningen 

måste man klarlägga avvikelsen för ledningen i rapporteringssystemet. 

 

Mycket av centrala uppföljningen sker genom Frangosystemet som är koncernens 

rapporterings- och konsolideringssystem. Enligt redovisningschefen och 

affärsområdescontrollern kan man med systemet klargöra om produktionen och nyckeltalen i 

ett bolag är sämre än genomsnittligt i koncernen. Om så är fallet får man granska bolaget och 

försöka lösa problemet, genom att gå ner djupare i bolaget och konstatera hur man kan göra 

det mer effektivt samt göra kontroller utifrån detta. Det centrala rapporteringssystemet 

möjliggör således för Nibe att mäta mål inom olika plan i respektive bolag och inom 

koncernen. Vidare nämner affärsområdescontrollern att inom Nibe finns det ingen ”quick fix” 

utan alla förändringar sker lugnt och metodiskt och inget beslut stressas fram. 



 
 

 37 

 

Unikt för Nibe är att de enligt redovisningschefen har en operativ och engagerad styrelse i alla 

bolagen. Koncernen består av 75 bolag och varje bolag har en aktiv styrelse oavsett storlek. I 

styrelsearbetet pratar man mycket på detaljnivå, det kan handla allt från kundförlust hos ett 

litet bolag till koncernens totala lönsamhet. redovisningschefen anser att det är genom sitt 

aktiva styrelsearbete Nibe förmedlar och följer upp sina mål. 

 

Varje höst sker besök från deras revisorer där den internakontroll-listan granskas, därefter 

skickas redogörelsen till ledningen som sammanställer svaren för att få fram eventuella risker 

och problemområden. Tanken är att sammanställningen ska vara en grund som Nibes 10-

mannagrupp ska arbeta utifrån. 

 

Något som redovisningschefen menar Nibe är lite svagare kring är datalagringssystemet, där 

10 av 75 bolag har sin datalagring i Markaryd och resterande ansvarar för sin lagring själva. 

Resultatet av detta är en komplex säkerhet av koncernens IT. Området kring 

datalagringssystemet är något som Nibe måste förbättra menar redovisningschefen. Ett annat 

känsligt område som utsätts för stora risker enligt redovisningschefen är deras 

produktutveckling. Då Nibe har ett unikt koncept bland deras värmepumpar kan det leda till 

stora konsekvenser om deras konstruktioner skulle hamna i fel händer. 

 

I Nibes årsredovisning nämns allmänna risker samt hur Nibe hanterar dessa. Nibe inte 

kundberoende eller leverantörberoende då Nibes samtliga tre affärsområden innehar en bred 

kund- och leverantörkrets. Vilket innebär att organisationen inte skulle påverkas avsevärt vid 

eventuellt bortfall av kund eller leverantör. Andra risker som prisrisker har man på råvaror 

som nickel, koppar och stål prissäkrat genom terminskontrakt. (årsredovisningen, 2013) 

 

Hur Nibe bemöter risk beror på respektive situation. Man kvalificerar risker i en riskmatris 

och delar in riskerna utifrån sannolikhet och påverkan på organisationen (Redovisningschef). 

En risk inom koncernen kan till exempel vara ett inbrott i en fabrik, men hur stor inverkan har 

det på koncernen kontra om koncernredovisningssystemet havererar. IT risken är enligt 

redovisningschefen ett långsiktigt projekt och bearbetningen av detta sker inte över en natt. 

Enligt affärsområdescontrollern och redovisningschefen använder sig Nibe av både verktyg 

och handlingsplaner för att minimera risk. En av dem är financial manual som är en handbok, 

om hur man ska arbeta ur ett finansiellt perspektiv, för att minska ekonomirelaterade risker. 
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Risk för bedrägerier finns också hos Nibe och enligt Redovisningschefen bör det finnas en 

”whistleblower” princip, att man ska kunna rapportera om man misstänker något. 

Redovisningschefen hävdar att Nibe har en öppen nivå inom organisationen ur ett 

kommunikationsperspektiv. Det är till exempel enkelt för de olika bolagen att ta kontakt med 

koncernledningen. Hos Nibe kan detta förbättras genom att ha mer formaliserade kanaler, 

kommunikationskanaler som gör anställda medvetna om vart de kan vända sig vid potentiella 

bedrägerier. 

4.1.3 Nibes kontrollaktiviteter 

Både redovisningschefen och affärsområdescontrollern är eniga om att Nibe har en mängd 

olika kontrollaktiviteter. Inom ekonomiavdelningen, angående bokslutsarbetet, sitter 

redovisningschefen varje månad och går igenom sina medarbetares avstämningar av konton 

och ser till att allt verkar rimligt för att sedan sätta sin signatur, som visar att kontona är 

kontrollerade. Vid tillägg av en ny leverantör i systemet, är det alltid två i föreningen som ska 

godkänna det för att säkerställa att inte en person kan göra en utbetalning till sig själv. 

Bankmässigt är det också alltid två i föreningen som kontrollerar så att ingen gör en 

utbetalning på egen hand. Attest av leverantörsfakturor sker i ett väluppbyggt system vilket 

gör det möjligt att följa flödet, vem som har konterat och vem som har slut-attesterat. Mycket 

är alltså behörighetsstyrt inom organisationen, vem som helst får till exempel inte lägga upp 

priser till kunder. 

 

Enligt redovisningschefen har Nibe en kvalitetsavdelning som är ute i produktionen och 

kontrollerar kvalitén av produkterna och materialen. Alla värmepumpar går även genom ett 

kontrolltest innan dem går ut på marknaden. Nibes redovisningschef menar vidare att det som 

behövs förbättras i nuläget är kontroll av IT-systemen vilket affärsområdescontrollern 

samtidigt menar att man gjort allt som kunnat inom området. Nibe har tillsammans med 

KPMG diskuterat sina kontrollaktiviteter och om de är möjliga att integrera i IT-systemen. I 

slutändan visade det sig att vissa delar var möjliga att integrera, vilket även har gjorts.  

4.1.4 Nibes Information och kommunikation 

Enligt Nibes värderingar finns det en kommunikationspolicy där grundprincipen är att Nibe 

ska kommunicera på ett öppet, trovärdigt och etiskt sätt. Redovisningschefen nämner att Nibe 

nyligen har infört ett intranät som alla anställda, från lägsta nivån till högsta ledningen, har 

tillgång till där de kan ta del av nytt eller viktigt informationsflöde. Detta kompletteras med 
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en egen lokaltidning kallad NIBE Nytt. Internt i Markaryd samlas alla anställda minst en gång 

om året för genomgång av läget, där man går igenom allt ifrån ekonomiska tal till händelser 

kring produktionen. Detta med syfte att motivera anställda och skapa förståelse för 

koncernens mål och aktiviteter. Varje kvartal när Nibe släpper sin officiella rapport till 

marknaden bjuder de även in media och alla VD:s för varje bolag för att gå igenom kvartals 

bokslut. 

 

Koncernledningen, ekonomidirektören samt informationsansvarige avgör vilken information 

som är relevant. Det är dem som slutgiltigt beslutar om vilken information som ska förmedlas 

ut. Enligt Redovisningschefen är det enkelt att kommunicera inom Nibe och man försöker 

uppmuntra förslag till förbättringar från anställda. Detta kan göras på olika sätt men oftast 

sker det genom mail. Enligt redovisningschefen förekommer det ofta att produktionspersonal 

kommer med förslag på förbättringar. Visar det sig att det var ett gynnsamt förslag för 

organisationen finns det möjlighet till belöning. 

 

Enligt affärsområdescontrollern är all extern kommunikation uppdelad, koncernchefen är till 

exempel den enda personen som pratar med media och finanschefen är den som samspråkar 

med analytiker. Medan VD:n och ekonomidirektör är mycket ute på aktiespararträffar och 

institutioner för att presentera organisationen. I övrigt använder sig Nibe av en mängd andra 

aktiviteter för att på bästa sätt nå ut till sina intressenter menar redovisningschefen. Dels tar 

Nibe emot mycket besök från kunder, leverantörer och skolor. Då Nibe är ett publikt bolag är 

de även tvungna att rapportera utöver de krav som finns. 

4.1.5 Nibes tillsyn 

Enligt redovisningschefen har Nibe varje höst en schemalagd kontrollering och övervakning 

av den interna kontroll-listan, vilket genomförs av KPMG. Listan består av ett antal punkter 

som bolagsstyrelsen bedömer som betydelsefulla i det aktuella året. Det sker även löpande 

värderingar och kontroller av personer med rätt kompetens, till exempel när 

redovisningschefen kontrollerar kontona. Utöver detta menar affärsområdescontrollern att 

Nibe även har interna revisorer som ansvarar för utvärdering av den interna kontrollen. De 

använder sig av ständig rapportering där varje rapport är en löpande kontroll och tydliggör 

vad som sker inom ett visst område. 

4.1.6 Begränsningar med intern kontroll och COSO enligt Nibe 
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Affärsområdescontrollern medger att han inte känner till COSO modellen men att Nibe 

försöker integrera intern kontroll i det dagliga arbetet. Han ser inte någon negativ aspekt med 

det, och menar att om man gör det korrekt och smart behöver inte integreringen vara kostsam 

för organisationen.  Redovisningschefen som har mer insikt inom COSO modellen menar att 

modellen inte får bli för stelbent då businessen och lönsamheten ska vara i fokus. Många kan 

uppleva den som byråkratiskt då den är väldigt genomgripande. Vilket leder till svårigheten 

att överväga hur mycket man ska efterleva COSO modellen. 

4.2 Förädlingsföretaget 

Förädlingsföretaget grundades för över 40 år sedan och är ett av landets ledande 

organisationer inom deras bransch, bestående av 1100 medarbetare, 60 lokalkontor och egna 

behandlingsanläggningar. Organisationen erbjuder effektiva och miljöriktiga lösningar med 

nytänkande och långsiktig hållbarhet i fokus. Enligt årsredovisningen (2012) består 

organisationens verksamhet av servicetjänster inom industri och handel, insamling hos 

producenter det vill säga tillverkande företag och även kommunal renhållning med drift av 

egna behandlingscentraler. 

 

Enligt personen med ledande befattning  har Förädlingsföretaget intern kontroll för att se efter 

företagets tillgångar samt se till att dem används på korrekt sätt. Kontrol koordinatorn menar 

vidare att det även är ett ägarkrav. 2001 blev de köpt av moderbolaget som just då låg på New 

York börsen, vilket ledde till ett mer systematisk arbete med intern kontroll och SOx-

modellen. 

 

Organisationen ingår i en koncern som är börsnoterad inom Europa. Koncernstrukturen ser ut 

som följande, där förädlingsorganisationen ansvarar för verksamheten i både Sverige samt 

grannländer. 
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(Egen modell) 

 

 

4.2.1 Förädlingsföretagets kontrollmiljö 

Enligt alla respondenter lägger Förädlingsföretaget stor vikt på sina etiska policys. Kontroll 

koordinatorn menar att organisationen har styrande dokument som berör etiska frågor. Dessa 

är lättåtkomliga i deras intranät och enligt avdelningschefen ska alla anställda ha läst och 

förstått policyn. Det kan handla om vad man får ta emot/bjuda på, kundbemötande och var 

gränsen går kring sunda och osunda affärsmetoder. Både kontroll koordinatorn och 

avdelningschefen intygar att varje region har en etisk manager som ansvarar för att normerna 

når ut till övrig personal.  Dock menar avdelningschefen att det bara är högre tjänstemän som 

undertecknar att dem tagit del av och accepterat policyn.  För personal längre ner i 

organisationen sker genomgång av policyn muntligt. Därför finns det ingen garanti för att alla 

är införstådda av värderingarna och policyn menar avdelningschefen.  Personen i ledande 

befattning nämner förutom det muntliga sker även spridningen via etiska utbildningar samt 

videos. 

 

Personen i ledande befattning berättar att Förädlingsföretagets styrelse består av både 

utländska och svenska styrelseledamöter där deras främsta uppgift är att förmedla, mäta och 

bryta ner mål till lägre nivåer. De arbetar mycket efter direktiv från moderbolagets styrelse 

men hur Förädlingsföretagets styrelse är aktiva inom ämnet intern kontroll är oklart.  De 

framgick inte i intervjuerna då samtliga respondenter saknade vetskap om detta. Däremot 

menar kontroll koordinatorn att trots ovissheten är han ändå övertygad om att de är 

involverade gällande intern kontroll frågor. 

 

Kontroll koordinatorn klargör att Förädlingsföretaget har tydliga ansvarsfördelningar där VD 

tar de mest angelägna besluten utifrån de direktiv han får av moderbolaget. Avdelninschefen 

berättar vidare att under VD:n finns en regionchef för varje region, detta för att få en mer platt 

organisationsstruktur. Utöver dessa finns avdelningschefer som ansvarar för de olika 

avdelningarna och driftledare som sköter enklare beslut kring personal och material. Enligt 

kontroll koordinatorn och personen i ledande befattning finns det en behörighetsstruktur inom 

Förädlingsföretaget vilket innebär att det krävs en viss behörighet för att ta vissa beslut. 
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Avdelningschefen får till exempel göra affärer upp till en viss nivå. Han har till exempel rätt 

att köpa in utrustning men föranleder det till en avskrivning måste inköpet ansökas om 

godkännande. Det finns ett antal processer som exempelvis inköpsprocess, betalningsprocess, 

redovisningsprocess och faktureringsprocess, där varje process har en så kallad ägare som 

därmed får ansvar enligt kontroll koordinatorn och personen i ledande befattning. 

 

Utifrån de befattningar individerna har inom organisationen har man kontinuerliga 

utbildningar. Enligt kontroll koordinatorn har Förädlingsföretaget en akademi som erbjuder 

olika utbildningspaket där anställda kan välja utbildning efter deras behov. Detta för att ge 

anställda möjlighet att utvecklas. Avdelningschefen menar vidare att organisationen har en 

princip som säger att individer som klarar av sina uppgifter ska få möjligheten att få avancera 

till tuffare uppgifter. Enligt personen i ledande befattning vill man locka medarbetare genom 

att erbjuda en åtråvärd tjänst med bra klimat vilket bekräftas av avdelningschefen som 

berättar att organisationen har som mål att vara den attraktivaste arbetsgivaren inom 

arbetssegmentet. För att behålla medarbetare har man dessutom en aktieutdelnings- och 

vinstutdelningssystem. 

 

Enligt kontroll koordinatorn är det Förädlingsföretagets ägare som har huvudansvaret för den 

interna kontrollen. Moderbolaget utför en kontrollplan som Förädlingsföretaget sedan ska 

följa och rapportera resultatet kvartalsvis. Ett annat krav från ägarna är att motivera personligt 

ansvar för intern kontroll. Enligt kontroll koordinatorn försöker man trycka ut det till personer 

med högre befattning som i sin tur får ta det vidare ner i organisationen, det vill säga top-

down. Enligt personen i ledande befattning ska det finnas interna kontroller i varje arbetsfält 

och vid varje process finns det så kallad processägare som tar fram kontroller. De som sedan 

gör kontrollerna kallas för kontrollägare, vilka också har en sorts ansvar menar personen i 

ledande befattning. 

4.2.2 Förädlingsföretagets riskbedömning 

Förädlingsföretaget har fyra mål: starkt varumärke, attraktiv arbetsgivare, miljömål och 

lönsamhet vilka mäts kontinuerligt och på olika sätt. Starkt varumärke mäts med 

kundundersökningar med ungefär ett och ett halv års mellanrum. Attraktiv arbetsgivare mäts 

genom personalundersökningar där enkäter besvaras. Miljömål handlar om vilka utsläpp och 

CO2-halter som förknippas till Förädlingsföretaget. Utsläppsmätningarna sker exempelvis via 

deras motorer. Lönsamheten mäts också månadsvis, kvartalsvis och årsvis menar personen i 



 
 

 43 

ledande befattning. Målen i sig är sedan uppdelade som delmål för var och en av deras fyra 

regioner i Sverige där de också kan brytas ned för respektive arbetsgrupp enligt kontroll 

koordinatorn. Lönsamhetsmålet är exempelvis nedbrutet till avdelningsnivå och den som har 

en befattning för ekonomiskt ansvar följer upp och rapporterar systematiskt en gång per 

månad till koncernledningen. Områden personalen anser vara sämre i enkäterna tas vidare för 

bearbetning där nästa mätning visar effekterna enligt personen i ledande befattning berättar att 

det är viktigt att målen delas upp i beståndsdelar så varje del kan bidra till det övergripande 

målet, till exempel använda mindre papper, arkivera i datorsystemen och på så sätt mäta hur 

arkiveringsvolymen minskar. 

 

Många risker identifieras främst på koncernnivå där förädlingsföretaget får förhålla sig till 

dessa och ta fram arbetssätt som minimerar riskerna menar personen i ledande befattning. 

Hon menar vidare att det görs i den utsträckning det är lönsamt. Man söker också täcka upp 

nationella och lokala risker, då det sker en ständig förändring av nya system samt leverantörer 

och på grund av detta är risker en viktig del av arbetsprocessen, menar personen i ledande 

befattning.  En processägare får exempelvis tillgång till en riskmatris där riskerna plottas ned, 

för att sedan övervaka vilken eller vilka risker i samband med deras process som är av vikt att 

kontrollera beskriver kontroll koordinatorn. Personen i ledande befattning intygar också att 

risker identifieras, klassificeras, sannolikhet- och konsekvensbedöms.   

 

Det finns enligt avdelningschefen en Environment Quality Safety (EQS) grupp på central nivå 

som arbetar med risker och risker förknippade med arbetsmoment och arbetsmiljö. Den 

person som har personalansvar i varje region söker också identifiera risker, till exempel i 

samband med frakt av farligt gods och hantering av kemiska ämnen. 

 

En stor risk vore sådan som drabbade deras varumärke enligt avdelningschefen och berättar 

att i den bransch de verkar skulle en områdesolycka eller förorening därför vara mycket 

tråkigt för organisationen. Operativa risker så som användningen av vissa fordon bemöts 

genom att två personer måste hantera det, likaså vid arbete kring någon av organisationens 

cisterner. Avdelninchefen förklarar vidare att utrustningen riskvärderas vid varje flytt av gods 

och överlag sker det ett löpande arbete med utbildning och introduktioner.  

 

Kontroll koordinatorn berättar hur ledningen i år fått uppdrag från styrelsen att lägga särskilt 

fokus på säkerheten kring bedrägerier och IT-relaterade frågor men att detta fokus kan ändras 
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från år till år. Skulle eventuella bedrägerier identifieras så rapporteras det enligt kontroll 

koordinatorn direkt till deras ledning.  

4.2.3 Förädlingsföretagets kontrollaktiviteter 

Enligt kontroll koordinatorn på Förädlingsföretaget har man över 300 olika kontroller som 

man arbetar med. Dessa aktiviteter finns sedan i uppdelade i olika processer, som agerar 

utgångspunkter för vilka kontrollaktiviteter som ses som lämpliga att använda sig av. I större 

processer som fakturering, betalning och inköp arbetar man kontinuerligt med kontroller. 

Kontroll koordinatorn nämner specifikt att kontrollerna är på rätt plats inom processerna, 

detta för att ha koll på respektive process och aktuella risker inom processen, vilket även 

styrks av personen i ledande befattning. Kontroll koordinatorn talar också om att kontrollerna 

görs i enlighet med ett dokument där det framgår när och hur kontrollerna ska genomföras. 

Han fortsätter berätta att det sker en bedömning av kontrollerna och om de fortfarande är 

nödvändiga eller om risken åtgärdats, vilket kan återkopplas till att risker ständigt bevakas. 

Både kontroll koordinatorn och personen i ledande befattning beskriver att organisationen 

använder sig av nyckelkontroller, att man tar tillvara på organisationens tillgångar, egendom 

och kunder. Kontrollerna följs upp via revision, där det som dokumenteras även ska kunna 

bevisas, det gäller att ha ett smart sätt att dokumentera organisationen på (personen i ledande 

befattning). 

Avdelningchefen berättar att organisationen använder sig av skyddsronder där genomgång av 

utrustning sker, för att se till att personal har rätt kunskap och att aktuell utrustning fungerar 

på det sätt som den är avsedd till att göra. Avdelningschefen och personen i ledande 

befattning berättar att organisationen arbetar med både intern- och extern revision, den interna 

revisionen innefattar att den svenska organisationen gör revision men även att moderbolaget 

granskar den svenska organisationen. Den externa revisionen å andra sidan innefattar inte 

enbart finansiella aspekter, utan även miljörevisorer som har utgångspunkt i miljötänket inom 

organisationen. Avdelningschefen nämner att externa kontroller består mycket av 

miljöaspekter där även myndighetskontroller utförs via länsstyrelser, som har egna krav. Ett 

exempel på krav som tas upp är, för varje anläggning som organisationen besitter måste det 

finnas kapital för eventuell konkurs och sanering. Avdelningschefen tillägger och menar att 

varje länsstyrelse har olika krav men säger på samma gång att grunden är densamma och det 

endast är småsaker som skiljer dessa åt. Vilket leder till att varje kontor kan ha egna rutiner, 

dock menar avdelningschefen att detta är bortom organisationens kontroll. 
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Enligt personen i ledande befattning använder sig förädlingsföretaget sig av kontrollaktiviteter 

där en enskild individ inte kan hantera en hel process, det vill säga från inköp till betalning. 

Detta måste istället handläggas av olika personer som har behörighet för respektive aktivitet 

som ska göras. Personen i ledande befattning fortsätter och menar att individer har gränser för 

hur mycket personen får attestera och underteckna, på så sätt ska inte samma individer 

konstant kunna arbeta med till exempel inköp och attestering. Det viktiga inom intern kontroll 

är befattning, att alltid utgå från behörighet, men på samma gång även begränsningar (Person 

i ledningen). Till exempel ska de personer som lägger in behörigheter i ett system inte ha 

någon annan behörighet utan måste i detta fall kontakta medarbetare. 

Enligt respondenterna använder Förädlingsföretaget handlingsplaner vid oförutsägbara 

händelser. Avdelningschefen trycker mycket på användandet av expertgrupper som hanterar 

situationerna. Vid oförutsägbara händelser finns det ett rapporteringssystem för avvikelser. 

Han fortsätter berätta att de anställda inom området får utbildning om vad som får och inte får 

göras vid respektive situation. Förädlingsföretaget har även anställda säkerhetsrådgivare vid 

situationer som dessa. Vid användningen av handlingsplaner är det viktigt att det ska gå att 

bevisa att en kontroll har utförts, annars betyder inte kontrollen någonting (personen i ledande 

befattning). 

Inom organisationen har den interna kontrollen till stor del integrerats i IT-systemen, då 

organisationens arbete bygger mycket på IT. Kontroll koordinatorn berättar att organisationen 

arbetar mycket med programutveckling och revidering av datasäkerheten för organisationen 

men även för tredje part. Personen i ledande befattning en i sin tur trycker på ett 

behörighetsstyrt flöde där arbetet sker på olika behörighetsnivåer. Avdelningschefen tillägger 

att rapporteringsskyldigheten ligger i fokus, den interna kontrollen är integrerad på ett sådant 

sätt att information länkas direkt till lämplig person. När denna i sin tur är inrapporterad måste 

den aktuella personen kvittera och notera vilka åtgärder som har genomförts, vilket är ett 

strikt krav. Varje ärende kan i slutändan enbart betraktas som avslutat via EQS-ansvarigas 

godkännande. 

4.2.4 Förädlingsföretagets information och kommunikation   

Inom Förädlingsföretaget arbetar man med ett allmänt intranät som alla ska ha tillgång till på 

ett eller annat sätt, vilket styrks av både kontroll koordinatorn och avdelningschefen. De 

berättar vidare att kollektivanställd personal, det vill säga chaufförer av olika slag har tillgång 

till nätverket via samlingsdatorer på utvalda platser. Personen i ledande befattning berättar 
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också att man använder sig av flera olika intranät, ett för hela koncernen, ett intranät inom 

Europa och intranät för respektive land ner till avdelningsnivå. Kontroll koordinatorn nämner 

också att arbetet med intranätet har en koppling till att hela tiden kontrollera risker för 

intrångsförsök, vilket kan återkopplas till att organisationen har kontrollaktiviteter på 

specifika platser i respektive processer. Personen i ledande befattning fortsätter och berättar 

att en kontrollägare ska kunna gå in i systemet för att söka reda på nödvändig information. 

Utöver intranätet används e-post konstant tillsammans med organisationens egen tidning och 

informationsblad, som alla anställda ska ha tillgång till. Enligt avdelningschefen går 

informationsflödet till på så sätt att chefer informerar sina anställda inom respektive 

avdelning. Chefen för respektive avdelning är även ansvarig för att sina anställda ska ha tagit 

notis angående utskickad information, samt även att aktuella uppgifter blir genomförda. 

Identifiering av information sker genom klassificering utifrån innehåll, där VD:n ytterst är 

ansvarig för organisationens interna information (Kontroll koordinatorn). Avdelninchefen 

berättar att regionerna har en informationsskyldighet att rapportera hur den aktuella 

situationen ser ut i respektive region, både ekonomiskt och operativt. Enligt personen i 

ledande befattning är det individens ansvar att ta emot och föra vidare information som den 

individen tycker är viktig, som ett filter där varje person väljer vad man vill föra vidare eller 

inte. Intervjupersonen trycker på sunt förnuft och berättar att det inte finns några regler från 

informationsavdelningen hur man ska gå tillväga. Inom Förädlingsföretaget finns det 

möjlighet för anställda att löpande komma med förslag till förbättringar, enligt respondenterna 

lyfts förslag till närmsta chef som i sin tur ansvarar för att informationen nås till beslutsfattare. 

Kontroll koordinatorn tillägger också att i det stora hela är det ledningen som bestämmer vad 

de anställda ska arbeta med och hur arbetet ska ske. 

Kommunikationen med organisationens intressenter sker främst via telefon och mail (kontroll 

koordinatorn). Kontroll koordinatorn och personen i ledande befattning fortsätter med att 

berätta att leverantörer även kommer på besök för att se hur organisationen arbetar, vilket ofta 

sker på den operativa delen. Personen i ledande befattning säger att skulle en leverantör vilja 

se hur organisationen arbetar på den administrativa sidan finns det givetvis möjlighet till 

studiebesök av den administrativa verksamheten. Avdelningschefen fyller i att 

kommunikationen med leverantörer främst sker via en inköpsavdelning, som bestämmer 

lämpliga leverantörer. På vissa områden är dessa bestämda och på andra områden finns det 

tillfällen att använda sig av egen leverantör, det vill säga när leverantören inte har produkten 

man letar efter. Dock finns det etiska regler som varje leverantör måste uppfylla, bland annat 
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får inte leverantören använda sig av barnarbete. I övrigt görs avstämningar konsekvent med 

moderbolaget.  

4.2.5 Förädlingsföretagets tillsyn 

Kontroll koordinatorn och personen i ledande befattning förklarar att det varje månad sker en 

rapportering till ägarna och koncernledningen. Organisationen använder sig även av en 

enskild utvärdering i form av en större revision som sker en gång per år, som går igenom hela 

det interna kontrollsystemet. Kontroll koordinatorn fortsätter berätta att 33 procent av alla 

kontrollaktiviteter analyseras och mynnar ut i en revisionsrapport. I den process där fel 

detekteras så rapporteras det till respektive processägare. Utöver det så granskas 

organisationen av externa revisorer och kontroll koordinatorn fungerar också som 

Förädlingsföretagets egna interna revisor.  

4.2.6 Begränsningar med intern kontroll och COSO enligt Förädlingsföretaget 

Nackdelarna med ramverket enligt kontroll koordinatorn och personen i ledande befattning 

hör till tung dokumentation och svårighet att implementera det i organisationen. Men 

respondenterna poängterar att målet är att få den interna kontrollen integrerad i det dagliga 

arbetet. Personen i ledande befattning tillägger att det kan vara för mycket kontroller och 

menar att det gäller att skapa värde med alla kontroller. Andra begränsningar är exempelvis 

att erhålla acceptans gentemot intern kontroll från den operativa verksamheten till skillnad 

från den strategiska. Avdelningschefen menar att COSO kan begränsa kreativitet och 

nytänkande. 

5. Diskussionsanalys om fallföretagens interna 

kontroll och dess överensstämmelse med COSO 

I detta kapitel analyseras hur den interna kontrollen i respektive företag överensstämmer med 

COSO Internal Control – Integrated Frameworks fem komponenter eller inte. I anslutning till 

det sker en diskussion där allt i sammanhanget ska leda till nästkommande kapitel, nämligen 

slutsatsen.  

 

Kontrollmiljö 

 
Enligt COSO (2012) är välförankrade etiska värderingar grunden i strävan att nå uppsatta mål 

och meningsfullt för att framstå som förebild tillägger Campbell, Campbell och Adams 
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(2006). I Nibe tar alla anställda del av koncernens affärsprinciper och uppförandekod vilken 

består av åtta riktlinjer där bland annat öppenhet, god affärsetik, mänskliga rättigheter och 

krav på leverantörer ingår. Vid nyförvärv kontrolleras bolag mot uppförandekoden och utöver 

det har koncernchefen ett övergripande ansvar för att den följs och att respektive bolags 

chefer följer det.  Dessutom genomförs också utbildning i dessa frågor vilket sammantaget 

och med hänvisning till Moeller (2014) är vidtaganden kring etiska värderingar som COSO i 

hög mån förespråkar. Uppförandekoden ska också vara tydlig enligt COSO (2012) och det 

kan Nibes motsvarighet ändå anses vara med tanke på att åtta ledprinciper valts ut och sedan 

översatts till omkring 30 språk. I Förädlingsföretaget sker arbetet med etiska värderingar på 

liknande sätt då det finns styrande dokument för intern kontroll på deras intranät samtidigt 

som det sker utbildningar i ämnet. Alla ska ha läst och förstått de etiska principerna men det 

kan inte säkerställas förutom på ledningsnivå där det krävs underskrifter. För att det ska ske 

en spridning av de etiska värderingarna är det enligt Moeller (2014) nödvändigt att ledningen 

i första hand läst, godkänt och försäkrat att uppförandekoden ska följas vilket sker hos 

Förädlingsföretaget samt Nibe. Däremot är det svårt att avgöra om alla inom organisationen 

eller dess samarbetspartners förstått och följer det i praktiken. Moeller (2014) föreslår att 

organisationen per telefon bör höra om exempelvis samarbetspartners har läst 

uppförandekoden för att därefter registreras i en databas. Det skulle dock kunna innebära 

högre administrativa kostnader och tid i förhållande till nyttan varför andra metoder skulle 

kunna användas som exempelvis stickprov i vår mening. Campbell, Campbell och Adams 

(2006) lyfter fram en studie som visat att de organisationer som tar ansvar för etiska frågor 

ökat sin lönsamhet vilket i både Förädlingsföretaget och Nibes fall skulle öka sannolikheten 

att nå övergripande lönsamhetsmål. 

I det årliga avstämningsmöte Nibe har, riktar styrelsen fokus på den interna styrningen och 

kontrollen. Då utvärderas det i vilken utsträckning organisationen följer ramverket och att 

styrelsen tillsammans med ledningen ser över vilka delar som klarats av i strävan att nå 

slutmålen. Det är ett effektivt sätt att stärka internkontrollen och i linje med Svensk Kod för 

bolagsstyrning (Koden) då styrelsen ansvarar för bolagets angelägenheter. Största delen av 

styrelsen är separerad från organisationen där endast koncernchefen har ett 

beroendeförhållande och detta stämmer överens med ramverket. Moeller (2014) menar att 

effektiv kontrollmiljö enklare kan säkras om det finns en nära relation mellan styrelse och VD 

samtidigt som COSO (2012) säger att majoriteten bör vara oberoende för att behålla deras 

kontrollfunktion, objektivitet och transparens mot ägarna. Hur styrelsen, VD och övriga 

ledande befattningar samverkar är en viktig aspekt eftersom en nära relation skulle kunna 
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bidra till ett högre ansvarstagande hos ledningen till följd av det förtroende dem 

får.  Samtidigt är det viktigt att aktieägarna får en rättvis och objektiv bild och att styrelsen 

inte alltid behöver ta parti på grund av deras förhållande varför oberoende ledamöter är 

väsentliga. Styrelsen hos Förädlingsföretaget agerar mycket på direktiv av moderbolagets 

styrelse där kontroll koordinatorn är övertygad om att intern kontroll behandlas. Däremot var 

relationen mellan styrelse och ledning relativt oklar varför effektiv kontrollmiljö inte bedrivs i 

samma utsträckning som hos Nibe med hänsyn till Moeller (2014) som påstår att det krävs en 

nära relation. Å andra sidan kan det betyda att det finns en distinkt gräns mellan styrelse och 

ledning som i sig stärker styrelsens kontrollfunktion och gynnar aktieägarnas intresse i 

enlighet med Koden. Jensen (1993) menar också att styrelsens övervakande funktion stärker 

den interna kontrollen och gynnar intressenterna.  

 

Både tydliga ansvarsfördelningar och informationsflöden är viktiga förutsättningar för 

effektiv kontrollmiljö enligt COSO (2012). I Nibes bolagsstyrningsrapport (2013) hävdar man 

att man har en tydlig ansvarsfördelning. Det uttrycks också i det rapporteringssystem som 

förekommer där respektive bolagschef rapporterar till affärscontrollern som i sin tur 

rapporterar till högsta ledning. Redovisningschefen berättar också om den 10-mannagrupp 

som ansvarar för den interna styrningen och kontrollen. Detta på uppdrag av 

ekonomidirektören som har huvudansvaret och är en slags mellanhand mellan styrelsen och 

10-mannagruppen. Direktiv som rör intern kontroll går nedåt och rapportering sker uppåt. 

Ofta är det ekonomichefen som får ansvaret över den interna kontrollen menar Wikland 

(2012) vilket stämmer i både Nibes och Förädlingsföretagets fall där ekonomiansvarig också 

blir internkontrollansvarig. I Förädlingsföretaget har VD givetvis högsta ansvaret och sedan 

regionchefer. Det finns en tydlig behörighetsstruktur där till exempel affärer accepteras upp 

till en viss nivå. Tydliga ansvarsfördelningar och informationsflöden är en förutsättning för en 

effektiv kontrollmiljö, då det underlättar beslutsfattandet så organisationen med större 

sannolikhet kan nå sina mål enligt COSO (2012). Moeller (2014) hävdar å andra sidan att 

ansvarsfördelning på för många nivåer kan leda till dåliga beslut till följd av att 

beslutsfattandet sker av de med lägre kompetens. Det är en avvägning varje företag får göra 

men ansvarsfördelningen tycks fungera bra i de två organisationer vi studerat och intern 

kontroll har inte uppgiften att ändra, utan upptäcka och utforska brister för att ge underlag till 

eventuella ändringar.  
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Moeller (2014) beskriver hur organisationer bör engagera sig i att både attrahera, utveckla och 

behålla kompetenta personer i syfte att nå deras mål, vilket till viss del stämmer överens med 

Nibes utvecklingsprogram. Den övergripande målsättningen är nämligen att de ska vara en 

utvecklande och intressant arbetsgivare och detsamma gäller hos Förädlingsföretaget. Det 

brister dock något när inte alla har samma möjlighet till utveckling på grund av det stora 

antalet anställda inom Nibe. Hos Förädlingsföretaget tenderar det fungera bättre, möjligen till 

följd av att organisationen är mindre men där alla utefter sina behov kan välja utbildning i 

deras akademi. Det framgår också att Nibe söker fokusera på lönsamhet, vilket är rimligt, för 

att på så sätt ligga i framkant med nya satsningar och dylikt och på så sätt attrahera nya 

medarbetare. Förädlingsföretaget argumenterar för bra klimat och åtråvärda tjänster i tillägg 

till den interna utbildningen och det förekommer också aktie- och vinstutdelningsincitament. 

Sådana incitament finns också hos Nibe vilket bekräftas av årsredovisningen där 

koncernchefen har ett större antal aktier men vad gäller resterande anställda är det oklart. 

COSO (2012) menar dock att organisationer som vill attrahera och sedan behålla kompetent 

personal, förutom incitament också kan bedriva djupanställningsintervjuer, uppträning, 

mentorer och utvärderingar istället för att anta att ett lönsamt och välrenommerat bolag lockar 

kompetent personal.  

 

Riskbedömning 

Risker behöver inte bedömas med matematiska formler utan också genom godtyckliga 

bedömningar där enda förutsättningen är konkreta och mätbara mål enligt Haglund, Sturesson 

och Svensson (2005). Det stärks av Wikland (2012) som påpekar att tydliga mål underlättar 

vad interna kontrollen ska säkerställa. Förädlingsföretagets mål om starkt varumärke och 

attraktiv arbetsgivare skulle vid en första anblick vara svåra att mäta eftersom de till viss mån 

inte kan anses vara tillräckligt konkreta i förhållande till COSO:s riktlinjer som Haglund, 

Sturesson och Svensson (2005) lyfter fram. Detta visade sig inte vara sant eftersom mätningar 

genomfördes genom kundundersökningar och personalenkäter, det vill säga interna 

prestationsrapporter, i strävan att se hur väl målen uppfylldes.   Miljöansvarstagande mättes 

genom utsläpps- och CO2-kontroller på operationell nivå ända ner till enskilda fordon. Det 

skedde lönsamhetsuppföljning månads-, kvartals- och årsvis där varje enskild avdelning inom 

respektive region hade lönsamhetsansvar. En sådan specificering där mål är uppdelade i 

mindre beståndsdelar och där mätningar sker kontinuerligt bidrar enligt COSO (2012) till 

beslutsunderlag i syfte att styra verksamheten mot dess övergripande mål. Respektive bolag 

inom Nibekoncernen hade uppsatta ekonomiska mål vilket tyder på att lönsamhetsmålet är 
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uppdelat på flera plan, hur det sedan ser ut i respektive bolag är svårare att utröna på grund av 

omfattningen. Det skedde en löpande rapportering från respektive bolag till ansvarig 

affärscontroller i deras Frangosystem. Månadens resultat ställdes mot budget och eventuella 

avvikelser förklarades av bolagets VD i så kallade Managing Director comments och 

kontrollerades tämligen omgående och djupgående eftersom risktoleransen, som vi tolkat det, 

kring finansiella rapporteringen var relativt låg. Å andra sidan förvärvade organisationen flera 

bolag årligen vilket enligt COSO (2012) visar på relativt hög riskaptit, det vill säga en högre 

riskexponering. Det står i kontrast till den relativt låga risktoleransen men kan förklaras av att 

de bolag som redan förvärvats förväntas prestera goda resultat samtidigt som de nya bolag 

som förvärvas bidrar till Nibes tillväxtmål.  

 

Det är inte inom intern kontroll som själva riskerna och eventuella åtgärder definieras utan 

den ska se till att det finns riskbedöming menar Moeller (2014). Förädlingsföretagets 

huvudsakliga risker identifieras främst på koncernnivå men lokala risker så som förorening 

eller områdesolyckor är väsentliga att förebygga, eftersom de i så pass hög grad kan skada 

varumärket. Riskidentifieringen är grundläggande när sedan riskanalysen och uppföljningen 

ska avgöras och kan enligt COSO (2012) variera från att vara formell till relativt informell. 

Varje organisation väljer själv hur man vill arbeta med risker enligt Wikland (2010) och 

Moeller (2014), som menar att COSO:s ramverk kan anpassas beroende på organisationen 

och dess struktur, mål och andra egenskaper. I denna studie tycks båda organisationer som 

studerats ha en formell och välutvecklad riskanalys. Risker graderas efter dess sannolikhet 

och signifikans i riskmatriser likt sådan som dels Moeller (2014) och också Haglund, 

Sturesson och Svensson (2005) presenterar (Figur 2). Riskerna klassificeras och delas upp 

efter dess signifikans, där exempelvis R0 har lägre signifikans än R2. Eftersom 

organisationerna är noterade på respektive börser är det en fördel både för organisationen i sig 

men också dess intressenter att riskanalysen är välutvecklad och välutarbetad. Det stärker den 

interna kontrollen att förutspå risker innan de inträffar och tryggar intressenterna och också 

organisationen i strävan att nå dess mål.  Med tanke på de riskmatriser som används i båda 

fallföretag, beskriver Wikland (2012) hur en tidig riskidentifiering är mer kostnadseffektiv än 

vad den vore ju närmare den eventuella risken organisationen är. Eftersom det då finns tid och 

resurser för åtgärder, detta illustreras i figur 3.   
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(Figur 2, egen modell) 

 

 

 

(Figur 3, Wikland, 2012) 

 

Inom Nibes tre affärsområden är kundgrupperna relativt stora och utgör inga 

beroendeförhållanden varför ett bortfall inte allvarligt skulle skada organisationen. De har 

flera noggrant utvalda leverantörer och skulle någon försvinna bedöms inte konsekvensen 

som riskfylld. Prisriskerna har man försökt reducera genom terminskontrakt där övriga 

kostnader anpassas till den generella prisutvecklingen (årsredovisningen, 2013). Det finns en 

koppling mellan dessa risker och Nibes mål om lönsamhet och tillväxt. De interna riskerna 

anses främst vara inom IT- och datasystemen till följd av en expansiv utveckling där 

produktionen och lönsamheten sätts i första hand och en säkerställan av IT-system i andra 
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hand. Wikland (2012) beskriver att det kan vara en risk i sig att ha formulerat höga 

ambitionsmål då fokus som i det här fallet kan riktas endast mot hög tillväxt och lönsamhet, 

istället för att säkerställa systemen mellan alla bolag inom organisationen. Nibes handbok 

Financial Manual är en reducerande åtgärd för att försöka minimera ekonomirelaterade risker 

men vad gäller misstänkta bedrägerier skulle det kunna behövas någon form av respons. Det 

påpekas att Nibe har en öppen nivå mellan koncernledning och dess bolag men att tillgängliga 

kommunikationskanaler vid misstänkta bedrägerier kunnat underlätta sådan rapportering, att 

ett “whistleblower”-system förbättrat bedrägeribekämpningen. Förädlingsföretaget arbetar 

reducerande och undvikande mot bedrägerier genom direkt rapportering till ledning om något 

misstänkt försiggår men enligt vår analys är det nödvändigt med andra former av 

rapporteringskanaler. För att undvika att organisationens etiska värderingar sätts på spel är det 

enligt COSO (2012) viktigt att organisationen fastställt vilken typ av respons bedrägerier ska 

ha och redovisningschefens förslag angående whitsleblower-system är en typ av 

kontrollaktivitet som skulle kunna bidra till att eventuella bedrägerier undviks eller 

reduceras.   

 

Kontrollaktiviteter 

Organisationer bör ha kontrollaktiviteter för att förebygga, korrigera samt upptäcka fel och 

risker, vilka Nibe och Förädlingsföretaget alltid är utsatta för i någon grad. Enligt COSO 

(2012) är kontrollaktiviteter automatiska eller manuella och kan delas in i två kategorier, 

resultatorienterade- och rutinorienterade kontroller. Resultatorienterade kontroller har som 

syfte att se till att allt som kontrolleras sker kostnadseffektivt och efter verksamhetens 

egentliga syfte. Hos Nibe sker årligen kontroller av revisorer där internkontroll-listan som 

ledningen tagit fram granskas. Detta anser vi styrker att Nibe har resultatorienterade 

kontroller då ledningen har de övergripande insikterna vad gäller verksamhetens syfte och 

mål (COSO, 2012). Wikland (2010) tillägger att effektiva kontrollaktiviteter skapas vid 

koppling till verksamhetens aktuella mål och situation. Med det menar han om en 

organisation går mot konkurs bör fokus av kontroller läggas på att sålda varor betalas i tid. Ett 

annat sätt att göra det på är att ha internrevision i form av moderbolagets revisorer som 

Förädlingsföretaget har. Vi menar att det är naturligt att moderbolagets revisorer kontrollerar 

verksamheten då de övergripande målen faktiskt fastställs av moderbolaget. Rutinorienterade 

kontroller fokuserar däremot mer på säkerhet i organisationens system och att hindra 

uppkomst av ekonomiska förluster genom oavsiktliga eller avsiktliga handlingar. Nibe 

använder sig av rutinorienterade kontroller i form av en behörighetsstruktur och noggranna 
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kontrollmoment vilket Haglund, Sturesson och Svensson (2005) menar kännetecknar 

rutinorienterade kontroller. De förklarar vidare att exempel på rutinorienterade kontroller kan 

vara att ingen individ bör sköta en transaktionsprocess ensam. Hos Nibe kan till exempel inte 

vem som helst bestämma priser till kunder och vid tillägg av ny leverantör i systemet eller vid 

utbetalningsprocessen måste det alltid närvara minst två personer. Vid analys av 

Förädlingsföretaget visar det sig att även dem använder sig av en behörighetsstruktur där 

befattningar och begränsningar är viktiga hörnstenar inom den interna kontrollen. Hos 

Förädlingsföretaget kan till exempel en enskild individ inte hantera en hel process, det vill 

säga från inköp till betalning. Detta måste istället behandlas av minst två personer med 

behörighet för respektive aktivitet. 

 

För att kontrollaktiviteter ska bidra till största möjliga nytta krävs det en stabil riskanalys av 

organisationen enligt COSO (2012) och att kontrollaktiviteterna är väl integrerade med 

riskhanteringen tillägger Moeller (2014). Detta för att bli medvetna om vilka områden som är 

i behov av kontrollaktiviteter. Det anser vi Nibe gör genom att interna revisorer ständigt 

rapporterar sina kontroller till ledningen. Som i sin tur efter sin utvärdering av risker skapar 

den så kallade internkontroll-listan med innehåll av punkter som är i behov av kontroll. På så 

sätt anser vi att deras kontrollaktiviteter blir sammankopplade till troliga riskområden. En 

alternativ metod för att koppla kontrollaktiviteter till risker är att följa ett dokument där det 

framgår när och hur kontrollerna ska genomföras likt Förädlingsföretaget gör.  På så sätt sker 

bedömningar om kontroller fortfarande är nödvändiga eller om risken åtgärdats, vilket medför 

att eventuella risker ständigt bevakas. 

 

Enligt COSO (2012) ska kontrollaktiviteter vara integrerade i organisationens IT system det 

vill säga inom all teknologi, från mobiltelefoni till robotar i produktionsprocesser.  Dels för att 

bevaka processer men även få träffsäkra system vid mätningar menar Haglund, Sturesson och 

Svensson (2005). Som det ser ut i dagsläget har Nibe integrerat utförbara kontrollaktiviteter i 

IT-systemet men saknar någon aktivitet som säkerställer data från övriga dotterbolag. Idag har 

Nibe kontroll över 13 procent (10 av 75) av bolagets data där deras resterande bolag ute i 

världen ansvarar för sin egen data. Det leder till ett utspritt datasystem som i sin tur medför 

svårigheter att kontrollera övriga bolags data och säkerställa koncernens IT-system. En fördel 

om datan vore centrerad, det vill säga till 100 procent kontroll, vore att den back-up som görs 

löpande berört hela systemet och säkerställt informationen. Å andra sidan skulle 100 procent 

kontroll över datan kunna leda till att bolaget förlorat all information vid en eventuell hacker-
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stöld. Inom Förädlingsföretaget har den interna kontrollen en central roll i IT-systemen då 

mycket av arbetet bygger på IT. De arbetar mycket med programutveckling och 

datasäkerheten för organisationen men även för tredje part som intressenter.  

 

Informera och kommunicera 

Enligt COSO (2012) är det viktigt att informationen som når ledningen har en direkt koppling 

till dess behov. Inom Nibe fungerar ledningen, ekonomidirektören samt informationsansvarig 

som ett filter som identifierar och sorterar ut information som är relevant för organisationen. I 

Förädlingsföretaget hanteras information utifrån individens perspektiv, där varje person 

indirekt är ett filter, men där den övergripande informationen går från ledning ner till 

respektive avdelningschef. Då information både inom Nibe och Förädlingsföretaget sorteras 

ut av ledningen infinner sig kopplingen som COSO (2012) beskriver som viktig. COSO 

(2012) skriver även att ett system med mänskliga processer som identifierar information, 

skapar tillfälle för ledningen att fokusera direkt på den relevanta informationen. Hade 

organisationerna haft ett ständigt informationsflöde som inte var kopplat till ledningens behov 

skulle det i motsats till det nuvarande upplägget lämpa sig att följa dessa riktlinjer. Resultatet 

blir att relevant information sorteras ut direkt och ledningen slipper på så sätt hanteringen av 

mindre relevant information. Informationsflödet effektiviseras till fördel för andra uppgifter 

ur ledningsperspektiv. Å andra sidan kan information som är relevant sorteras bort felaktigt, 

vilket kräver att en identifieringsprocess bör ses som en balansgång mellan ett system och 

dess påverkan av befattningshavare. 

 

Information som kommuniceras ut genom organisationen bör inte passera mer än tre 

hierarkiska nivåer (COSO, 2012), för att på så sätt minimera risken att viktig information 

filtreras bort menar Wikland (2012) och tillägger att “högt i tak” hjälper till att reducera 

samma risk. Vår uppfattning av Nibe är att detta följs då det finns en stor mentalitet och “högt 

i tak” gällande en öppenhet inom kommunikation och information. Information blir offentlig 

samtidigt, oavsett hierarkisk nivå inom organisationen, men även att alla anställda kan ta del 

av information då den finns tillgänglig i intranätet. Inom Förädlingsföretaget har man stor 

användning av sitt välutvecklade intranät, vilket är uppdelat i flera olika storlekar inom 

organisationen. Men uppfattningen som vi har fått är att det inte finns samma öppenhet kring 

informationsflödet då information ofta hanteras av respektive chef som informerar sina 

anställda. Flödet går även genom flera nivåer vilket ökar risken för att information uppfattas 
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fel, alternativt försvinner mellan nivåerna, vilket i slutändan kan drabba organisationen 

negativt. 

Organisationerna använder sig av kompletterande kommunikationsvägar till intranätet, dessa 

är egna tidningar, telefoni, face 2 face och e-post, samt personalmöten för alla anställda i 

Markaryd, respektive avdelning på Förädlingsföretaget. Dessa metoder används på liknande 

sätt i respektive organisation, i samhörighet med Moeller (2014)  som menar att 

kommunikation måste kunna ske åt alla håll, horisontellt, lodrätt och diagonalt, för att 

åstadkomma en god intern kontroll. COSO (2012) fortsätter och skriver, att för att få en 

fungerande intern kommunikation är det viktigt att de grundläggande målen inom 

organisationen kommuniceras ut till de anställda. Denna kommunikation menar även FAR 

(2006) är essentiell för en god intern kontroll och styrning och lägger även vikt på tidpunkten 

som informationen kommuniceras ut. Detta är något som organisationerna i mer eller mindre 

tillämpar, inom Nibe får varje anställd information utskickad angående organisationens 

värderingar och mål tidigt i deras anställning, vilket vi ser, styrker den mentalitet som finns 

inom organisationen gällande kommunikation och information. Förädlingsföretaget skickas 

på samma sätt informationen ut, å andra sidan sker det enbart muntligt på lägsta nivå, vilket 

gör att det inte finns någon garanti för att alla anställda har tagit del av värderingar och 

policys, detta behöver inte vara något negativt utan kan istället vara positivt då vi ser det som 

en kostnads kontra nytta perspektiv, där det sparade kapitalet och tiden kan spenderas på 

något annat inom organisationen, vilket även kan kopplas till Nibe och deras 

tillvägagångssätt. 

För att ledningen ska vara informerad om den aktuella situationen i Nibe sker ett konstant 

informationsutbyte mellan ekonomidirektören och 10-mannagruppen. Nibes ledning har ett 

aktivt arbete i de 75 bolag som organisationen består av. Där varje bolag har en representant 

från ledningen i sin styrelse, vilket ger möjlighet till ständigt löpande uppföljning. 

Förädlingsföretagets regioner rapporterar till VD:n i Sverige som har till uppgift att rapportera 

till moderbolaget angående situationen i organisationen. Under intervjuerna inom 

Förädlingsföretaget har det framkommit att styrelsens roll inom intern kontroll och styrning är 

något oklar då ingen av respondenterna har kunnat svara på hur styrelsen engagerar sig, om 

detta grundar sig i ovilja att berätta ur riskhänsyn eller att personerna inte varit insatta kan vi 

inte svara på. Både Förädlingsföretaget och Nibe har en uppföljning som COSO (2012) menar 

är av stor vikt för att kunna utvärdera och följa upp arbetet kring intern kontroll och styrning. 
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Den externa kommunikationen mellan Nibe och dess intressenter sker genom olika 

kommunikationsvägar beroende på aktuell intressent, medan Förädlingsföretaget främst 

använder sig av e-post och telefon. COSO (2012) menar att det är viktigt med en 

tvåvägskommunikation mellan organisationen och dess intressenter då en ständig 

kommunikation belyser hur viktig intern kontroll och styrning är för organisationen. Vi ser att 

detta sker genom nyhetssläpp i förädlingsföretaget där Nibe bjuder in både investerare och 

analytiker för träffar. Då Förädlingsföretaget är ett dotterbolag inom en koncern är det 

förståeligt att organisationen i sig inte har aktiespararträffar och analytiker som bjuds in, 

däremot kommunicerar organisationen löpande med sina övriga intressenter, det vill säga 

leverantörer och partners. Campbell, Campbell och Adams (2006) påpekar att vid en öppen 

tvåvägskommunikation måste man ha ett välutformat system för att undvika 

informationsöverflöd. I samhörighet med detta använder Nibe sig av ett system där 

kontaktpersoner för de externa intressenterna är uppdelade, enbart VD:n har kontakt med 

media och finanschefen är den enda som samtalar med analytiker. Nackdelen som kan ses 

med att enbart vissa personer är i kontakt med intressenter är att information kan gå om intet 

då det enbart är dessa personer som är tillgängliga för information. Det kräver därför en 

noggrann identifiering av information och till vilka denna information ska delges. På samma 

sätt använder sig Förädlingsföretaget sig av olika avdelningar där till exempel 

inköpsavdelningen är ansvarig för leverantörskontakter. Det finns dock möjlighet för 

anställda inom Förädlingsföretaget att ta kontakt med en ospecificerad leverantör vid behov. 

Förädlingsföretagets approach där anställda får möjlighet till kommunikation ses som ett bra 

komplement för att hela tiden hålla leverantörer uppdaterade och även stärka möjligheten att 

få in en mer lämplig leverantör. En åtgärd som organisationerna använder sig av i 

samhörighet med COSO (2012) är att en tredje part till exempel externa revisorer går in och 

granskar den externa kommunikationen för att på sätt stärka upp informationskanalerna, vilket 

vi ser som en styrka, där en tredje part kan ge nytt perspektiv på organisationens struktur och 

tillvägagångssätt. 

Vid hantering av kunder och leverantörer har man ett annat tillvägagångssätt, där kunder och 

leverantörer tas emot inom respektive organisation för att se hur arbetet går till och även för 

att förstå vilka värderingar och den uppförandekod respektive koncern har. Sådan 

tvåvägskommunikation mellan externa intressenter och organisationen är väsentlig eftersom 

viktig information blir på detta sätt kommunicerad enligt Moeller (2014). Det här tyder på att 

båda fallföretag aktivt arbetar med etiska värderingar och söker pålitliga leverantörer vilket 
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sedermera fungerar som förebild både internt- och externt enligt vår analys. Här sker också ett 

tydligt samspel mellan kontrollmiljö- och informationskomponenten som Wikland (2012) 

talar om. 

Tillsyn 

Syftet med komponenten tillsyn är enligt Haglund, Sturesson och Svensson (2005) att 

kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för att säkerställa att det fungerar som det är avsett 

till. Både Nibe och Förädlingsföretaget använder sig av enskilda- och löpande utvärderingar, 

enligt Moeller (2014) innebär en enskild utvärdering att man schemalägger en granskning av 

ett aktuellt område under en viss tid, medan löpande utvärderingar görs kontinuerligt. I Nibes 

fall görs det en återkommande sammanställning av den interna kontrollen, sammanställningen 

startas på hösten då organisationens revisorer granskar den aktuella perioden på begäran av 

styrelsen. Förädlingsföretaget har en månadsenlig rapportering till ägarna och 

koncernledningen gällande det interna kontrollsystemet, en gång varje år sker även en större 

revision som granskar hela det interna kontrollsystemet, där en tredjedel sedan analyseras i en 

intern kontroll-rapport.  

Enligt COSO (2012) kan en organisation på ett mer effektivt sätt identifiera problem med en 

mix av enskilda och löpande utvärderingar, vid uppkommandet av eventuella fel inom 

respektive organisation ska dessa åtgärdas, där ett fel är ett fel trots sin storlek i enlighet med 

Moeller (2014). Som COSO (2012) föreslår sker varje år en löpande utvärdering av Nibes 

kontrollsystem där revisorer analyserar organisationen utifrån en intern kontroll-lista, denna 

arbetar sedan Nibe löpande med under året. Förädlingsföretaget använder sig också av 

granskning, för att på så sätt kunna arbeta löpande med sina interna kontroller och ständigt 

ligga i framkant gentemot konkurrenter. 

Nackdelar med intern kontroll 

Organisationerna menar att ramverket skapar en tung dokumentation, det vill säga en stor 

mängd dokument som skapar en svårighet vid implementeringen av intern kontroll, detta i 

samhörighet med Shaw (2006). COSO skapar en stelbenthet enligt Tsay (2010) viket även 

lyfts fram som ett problem när vi besökte Nibe. På Nibe menar man att modellen kan 

upplevas som byråkratisk, vilket skapar en svårighet på hur mycket man ska ta efter COSO:s 

ramverk. Vi menar att för att hindra en stelbenthet kan en organisation istället fokusera på de 

bitar som anses vara viktigt för att få en fungerande och effektiv intern kontroll inom deras 
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bransch, vilket bestäms av individer med kompetens inom området intern kontroll och 

styrning. Detta för att skapa en mer ”flytande” intern kontroll där fokus kan flyttas till de 

områdena där det behövs, detta enligt Power (2007). 

Förädlingsföretaget upplever även att kreativiteten och nytänkandet drabbas negativt av en 

allt för komplicerad och strikt intern kontroll, som COSO kan medföra med alla dess 

kontroller. Det drabbar den handlingskraft som skulle kunna lösa ett rådande problem inom 

organisationen. Med en kvalitativ interaktion kan det skapas en flexibilitet som hindrar en 

stelbenthet och en organisations misslyckande Power (2010). 
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6. Slutsats om fallföretagens interna kontroll och 

dess överensstämmelse med COSO 

I följande kapitel framgår syftet med uppsatsen och författarna besvarar frågeställningen 

“I vilken utsträckning tillämpas COSO:s Internal Control - Integrated Frameworks fem 

komponenter hos de valda företagen och hur påverkar det styrningen mot företagets mål?”. 

Därefter följer reflektioner och förslag till vidare forskning.  

 

Det finns tydliga etiska värderingar vilka förmedlas på så sätt respektive bolag anser är bäst, 

bland annat genom utbildningar. Det kan inte garanteras att alla inom organisationerna är 

införstådda med de etiska värderingarna vilket är rimligt med tanke på deras storlek. Styrelse 

och ledning är åtskilda men har en god relation inom Nibe. Därför kan de anses ha en effektiv 

kontrollmiljö inom intern styrning och kontroll och i överensstämmelse med ramverket.  Vi 

kan inte med säkerhet säga att bolagsstyrelsens roll i Förädlingsföretaget bidrar till effektiv 

kontrollmiljö och därmed inte heller avgöra vilken kontrollfunktion de har och hur det 

stämmer överens med ramverket. Båda bolag kan anses ha en välfungerande 

ansvarsfördelning vilket är i linje med ramverket och styr organisationer närmare dess mål. 

 

Inom riskbedömning är målen för båda bolag tydliga, riskidentifiering och uppföljning sker 

löpande bland annat med hjälp av riskmatriser. Nödvändiga åtgärder mot potentiella 

bedrägerier finns till hands men kan förbättras genom formaliserade kommunikationskanaler. 

Båda bolag anpassar sig till den miljö de verkar i och är uppmärksamma på förändringar. Vi 

anser att riskbedömningen i hög grad stämmer överens med ramverket och styr organisationen 

mot dess mål. 

I förhållande till den riskbedömning som sker på respektive företag kan användningen av 

effektiva kontrollaktiviteter anses stämma överens med ramverkets rekommendationer. Där 

en lista, som komplement till riskmatrisen, i syfte att kontrollera risker är utmärkande för 

Nibe och ett dokument hos Förädlingsföretaget lyfter när och hur risker ska kontrolleras. 

Risker kan anses vara i ständig bevakning. Kontrollaktiviteter över IT-systemen existerar i 

båda fallföretag vilket i hög utsträckning stämmer överens med COSO:s rekommendationer.. 

Nibes säkerställan av IT-system sträcker sig till ett fåtal bolag inom koncernen varför 

träffsäkra mätningar inte kan göras. Ur ett annat perspektiv är datan mer säker eftersom en 

eventuell hacker-attack berör mindre delar av koncernen. Policy och kontrollaktiviteter är i 

båda bolag som studerats välintegrerade och alla är införstådda kring varför kontrollaktiviteter 
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utförs. Kontrollaktiviteterna kan anses vara nödvändiga för att söka styra organisationen mot 

dess mål.  

Informationen kan anses vara relevant med hänsyn till ledningens behov i båda fallföretag. 

Det finns teknik, i motsats till “mänskliga filter”, för att sortera ut information men detta 

tillämpas ej i dagsläget.  Båda bolag har väl fungerande intern kommunikation med flera 

kommunikationskanaler. Förädlingsföretaget bör i högre grad säkerställa att alla förstått 

bolagets etiska värderingar i ett tidigare skede. Gällande extern kommunikation kan Nibe 

anses uppfylla rådande rekommendationer där relevant information anpassas till mottagaren. 

Gällande Förädlingsföretaget sträcker sig den externa kommunikationen till leverantörer och 

kunder och kan i det syftet anses stärka principen enligt ramverket.  

Båda bolag granskas av externa samt interna revisorer och i Förädlingsföretagets fall även av 

myndigheter. Det sker löpande och enskilda utvärderingar inom båda bolag. Tillsynen 

överensstämmer med ramverket och bidrar därför till styrningen mot organisationernas mål. 

Den interna styrning och kontroll som bedrivs i de två studerade fallföretagen stämmer i hög 

grad överens med COSO Internal Control - Integrated Frameworks fem komponenter. Alla 

fem komponenter tillämpas och integreras i bolagen men på olika sätt där främsta skillnaden 

rör information- och kommunikationskomponenten. Det som framgår är dock, att trots 

bolagens olika storlek så finns det inga väsentliga skillnader förutom det. Skillnaden beror 

främst på att de agerar i olika branscher med olika förutsättningar. Huvuddelen av 

respondenterna hade vetskap om ramverket men inte i vilken utsträckning det tillämpades 

inom respektive företag.  Eftersom ramverket tillämpas i så pass hög utsträckning som vi 

konkluderat anser vi att det har en positiv påverkan i styrningen mot organisationernas mål 

och även bidra till att kontinuerligt höja ambitionsnivån. 

6.1 Reflektion 

Så här i efterhand hade det varit intressant att studera endast ett bolag, möjligtvis genom att 

tillämpa observationer och studerat hur organisationen exempelvis testade den interna 

kontrollen och sedan beskriva detta. Att på så sätt studera ett fallföretag djupare. Å andra 

sidan ville vi till en början ha tre bolag varav ett litet, medel och ett stort för att få se intern 

kontroll ur flera perspektiv. Men ett bolag drog sig ur studien varför detta tillvägagångssätt 

inte var fullt lika möjligt. Sedan ämnade vi aldrig genomföra en jämförande studie eftersom 

ramverket var anpassningsbart utifrån bolagens unika situation.  
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Till sist upplevde vi att arbetet var oerhört lärorikt, inte minst eftersom vi inte stött på 

ramverket i sådan omfattning tidigare. Dessutom upplevde vi ramverket och dess 

komponenter som allt mer aktuella och tror att vi i framtiden har nytta av den kunskap som 

studien gett oss.   

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vi hade gärna studerat ramverkets inverkan ur ett djupare perspektiv. Hur ramverket ingående 

påverkar en organisations interna kontroll, det vill säga med intervjuer på alla nivåer inom 

organisationen och till exempel genomföra observationer när en kontrollaktivitet utförs. 

Intern kontroll handlar mycket om riskhantering och vid en mer djupgående granskning blir 

det möjligt att undersöka olika metoder för riskhantering inom varje nivå, det vill säga från 

omvärlds- till enhetsnivå. Ämnet risk är också relevant i en omvärld under ständig förändring 

varför detta hade kunnat belysas mer i vidare studier. 

En annan sorts forskning som skulle vara intressant är hur mindre företag arbetar med intern 

kontroll relaterat till COSO då ramverket är omfattande och säger sig kunna tillämpas i alla 

former av bolag. Det hade också varit intressant att se om där finns samband mellan olika 

småföretag. 
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Bilagor 

Bilaga A 

Intervjufrågor: 

Berätta lite om dig själv och din roll I organisationen? 

Hur skulle du uttrycka organisationens mål? 

Varför har ni intern styrning och kontroll? 

Kan du nämna vilka delar av COSO-modellen ni använder? 

Upplever ni krav från externa intressenter vad gäller intern styrning och kontroll? 

Kontrollmiljö 

Hur ser organisationens organisationsstruktur ut? (Vad är effektiv kontrollmiljö för 
dig?) 

 

Vilka är organisationens etiska värderingar och policys och hur gör ni för att förmedla och 

inkludera personalen i dessa? (Försök få med historia, kultur, code of conduct) 
 

På vilket sätt är styrelsen delaktig i bolagets interna styrning och kontroll? 
 

Är ansvar och befogenheter tydliga och finns det dokumenterade delegationsordningar? 

(Beslutsfattande längre ner i organisationen eller vänta på godkännande?) (Hur motiverar ni 

personligt ansvar för intern kontroll?) 
 

Hur gör ni för att attrahera personer med rätt kunskap och erfarenhet och behålla dessa? 
 

 

Risk 

Hur definierar ni risk? 
 

På vilket sätt kontrollerar ni att respektive mål inom organisationen är tydliga och mätbara?  

 

Finns mål på alla plan? 
 

Kan du berätta hur arbetet med identifiering och analys av risker går till? 
 

Vilka är era största risker, internt respektive externt? 
 

Hur bemöter ni de risker som ni identifierar? (Vad innebär riskaptit och risktolerans för er?) 

(Riskaptit, risktolerans) 
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Hur sker arbetet mot eventuella bedrägerier och bedrägeriförsök idag? (Kända bedrägerier) 

 

(Vilka huvudsakliga risker kan uppkomma för att nå målen?) 

 

Kontrollaktiviter 

Vilka kontrollaktiviteter används inom intern kontroll, kan du nämna några 

kontrollaktiviteter? 
 

Finns det handlingsplaner vid oförutsägbara händelser? 

Om ja: hur är dem utformade? 
 

Hur har den interna kontrollen integrerats i IT-systemen? 

 

Information och kommunikation 

Hur ser ni på information och kommunikation inom organisationen? 
 

Hur avgörs vilken information som är relevant och hur kommuniceras den informationen ut? 
 

Vem ansvarar för att kommunikationen når all personal och vilka möjligheter finns för 

personalen att komma med förslag i allmänhet? 
 

Hur kommunicerar ni med era intressenter? (Investerare, leverantörer, partners) 

 

Tillsyn 
 

Kan du berätta hur ni följer upp den interna kontrollen? (upprättande av löpande resp. 

enskilda utvärderingar, rapporteras brister?) 

 
Kan du berätta om några nackdelar eller begränsningar som ni upplever med COSO:s 
ramverk och hur tror du det påverkar organisationen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


