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Sammanfattning 

 

Titel: Effektiv internkontroll – En studie över onoterade företags interna 
kontroll avseende information och kommunikation 

Författare:   Camilla Dinhammar & Cecilia Forendal 

Handledare:  Marianne Kullenwall 

Datum:   September 2012 

Bakgrund och problemdiskussion: 
Risker är någonting som har stor påverkan på företagets lönsamhet. Riskerna kan gälla 
alltifrån finanskriser till medvetna fel från ledande befattningshavare eller medarbetare. Enron 
var en skandal som fick betydande konsekvenser i världen. USA införde en ny lagstiftning 
som en följd av det inträffade. Avsikten var att minska risken för bristande rapportering. Likt 
USA hade vi i Sverige drabbats. Vi valde att införa den så kallade ”Koden” som har liknande 
syfte som USA:s nya lagstiftning. Intresset för internkontroll har de senaste åren ökat. Det får 
anses som viktigt att företag inför en fungerande kontroll för att möta eventuella risker som 
kan påverka företagens möjligheter och mål. Företagen bör följa lagar och förordningar samt 
riktlinjer och uppsatta planer. Ett sätt kan vara att implementera COSOs modell, ett ramverk 
som fått en internationell spridning. En av beståndsdelarna, information & kommunikation, är 
en grundläggande förutsättning för en effektiv internkontroll. Hela verksamheten måste vara 
informerad och arbeta åt samma mål för att det ska fungera på bästa sätt.   
Syfte: 
Syftet är att skapa en ökad förståelse för onoterade företags interna kontroll samt 
implementering av informationen ut i verksamheten. Vidare är syftet att belysa vad 
betydelsen av god information och kommunikation innebär för företag. Slutligen önskas ge en 
insikt över hur företag med hjälp av en god internkontroll på bästa sätt nå uppsatta mål och 
minimera framtida oegentligheter.  
Metod: 
Uppsatsens avgränsning utgörs av onoterade företag inom Västra Götalands län. Fokus i 
studien ligger på den kvalitativa metoden. Intresset var att få möjlighet till personliga möten 
där de intervjuade personerna kunde återge hur företaget aktivt arbetar med internkontroll 
samt hur de har valt att implementera information ut till sina medarbetare. Ett personligt möte 
gav oss möjlighet till mer intryck, då observationer kunde göras. Vidare används 
vetenskapliga artiklar samt läroböcker till det teoretiska avsnittet. 
Slutsats: 
Alla företag tillämpar internkontroll. Som tidigare studier visar är det mer eller mindre ett 
måste att ha någon slags kontroll över sin verksamhet. Vid framställningen av den interna 
kontrollen kan COSO-modellen vara till bra hjälp. Slutsatsen visar också betydelsen av 
information och kommunikation i företagens verksamhet.  
Nyckelord: 
Internkontroll, COSO – modellen, Information & kommunikation 



	  

Abstract 

Title Effective internal control – A study of the unlisted company´s 
internal control over information and communication 

Authors  Camilla Dinhammar & Cecilia Forendal 

Supervisor/Tutor Marianne Kullenwall 

Date:   September 2012 

Background and problems discussed: 
To succeed in the corporate world, it is important to be prepared for all the risks that can 
occur. These risks may include anything from financial crises to conscious errors from senior 
executives or employees. Enron was a scandal that made a significant impact on the world, 
which prompted the United States to introduce a new legislation. The intention was to reduce 
the risk of inadequate reporting. Like the U.S., Sweden also chose to introduce the so-called 
"Code", which has a similar purpose as the new U.S. legislation. The interests of internal 
control have increased in recent years. It is important that companies apply a well-functioning 
control to deal with any risks that may affect the companies’ abilities and goals. The 
companies should comply with laws, and set plans to help them to reach their goals. One way 
can be to implement the COSO model, a framework with international diversification. 
Communication is the key for effective internal control; the entire operation must be aware of 
guidelines, and work in the same direction to reach the companies’ goals.  
Purpose: 
The purposes are to create a greater understanding of the unlisted company’s internal controls 
and the implementation of information in the operations. Further, to illustrate what the 
importance of good information and communication means for the companies. Finally, to give 
an insight in how companies with a good internal controls best can reach the goals and 
minimize future frauds. 
Method: 
The delimitation of the thesis is non-listed companies within Västra Götaland, Sweden. The 
qualitative method has been used. Our interest was to have the opportunity for personals 
meetings. The respondents could reflect; how companies actively work with internal control, 
and how they have chosen to implement information to their employees. Personal meetings 
gave the opportunities for more impressions to observe how it looked in the operations. 
Further, scientific articles and textbooks have been used to the theoretical chapter. 
Conclusion: 
All companies applying internal control. As previous studies shows, it is more or less 
essential to have some kind of control over the operations. In the production of internal 
control, COSO model can be useful. The conclusion also shows the importance of 
information and communication in the business operations. 
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Effektiv internkontroll 
En studie över onoterade företags interna kontroll avseende  

information och kommunikation 
 

Examensrapport inlämnad av Camilla Dinhammar och Cecilia Forendal 
till Högskolan i Skövde, för Högskoleexamen  

vid Institutionen för teknik och samhälle. 
 
 

2012-09-04 
 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är vårt eget, har blivit tydligt 
identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för  

erhållande av annan examen. 
 
 

 

Signerat:    _________________________                            __________________________ 

  Camilla Dinhammar                        Cecilia Forendal 

 



	  

Förord 

	  

Under studiens gång har vi fått hjälp av engagerade människor som vi härmed vill tacka: 

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare Marianne Kullenwall som har bidragit med 

goda råd, konstruktiv kritik och värdefulla åsikter till vår studie. Hon har även visat stort 

engagemang och mycket kunskap kring de valda företagen. 

Avslutningsvis vill vi tacka alla de sju personer som har ställt upp och medverkat på 

intervjuer samt bidragit med material som möjliggjort denna studie. Vi har upplevt att 

respondenterna har tyckt att det har varit trevligt och givande även för dem. 
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1. Inledning 
Under det första kapitlet presenteras bakgrunden till vårt valda ämne. Det förs sedan en 
problemdiskussion som resulterar i en problemformulering och ett syfte till vår studie.  

1.1 Bakgrund 
Risker är någonting som påverkar företag och dess lönsamhet. Riskerna kan gälla allt ifrån 

finanskriser och oljeutsläpp till olovliga intrång i IT-system och medvetna felsteg från 

ledande befattningshavare eller medarbetare, vilket kan leda till förödande skandaler 

(Deloitte, 2012a). En företagsskandal som haft stor påverkan på världen är Enron, ett företag 

från USA som gick i konkurs år 2001 efter avslöjanden om brott mot exempelvis 

bokföringslagen, insiderhandel och korruption (Fokus, 2006).  

Skandiaskandalen är ett svenskt exempel som fått stor uppmärksamhet. På företagets 

bekostnad hade flertalet toppchefer fått sina lägenheter lyxrenoverade. Dessutom skulle det 

visa sig att bonusar på hissnande summor hade betalts ut. Det var när advokat Otto Rydbeck 

och den auktoriserade revisorn Göran Tidström lade fram sin utredning till Skandias ledning 

år 2003 som också allmänheten fick tillkännagivet att slutnotan blev betydligt högre än väntat. 

Dåvarande VD Lars-Eric Petersson hängdes ut som en huvudperson i dramat tillsammans 

med flertalet nyckelpersoner i Skandias ledning (Nachemson-Ekwall & Carlsson, 2005). Inom 

börsnoterade företag, där ägandet är spritt har allmänheten krävt en ökad efterfrågan på en 

god bolagstyrning, dels med tanke på de nämnda skandalerna men också för att öka 

förtroendet bland företagen (SOU 2004- 47). För att generera en god bolagstyrning krävs 

lämplig och effektiv internkontroll. Det har medfört att regler och riktlinjer kring 

internkontroll har arbetats fram både i Sverige och utomlands (FAR förlag, 2006). 

Som en följd av Enronskandalen infördes i USA år 2003 en ny lagstiftning; Sarbanes-Oxley 

Act (SOX), för att undvika liknande missöden i noterade företag på börserna NYSE och 

NASDAQ. Den väckte stor uppståndelse när den antogs i USA och tvingade företag på den 

amerikanska börsen att noggrant se över sin interna kontroll. Avsikten med SOX är att minska 

risken för bristande rapportering samt bedrägeri och på så sätt förbättra insynen i företags 

finansiella situation. Till följd av en detaljerad process kring den interna kontrollen har det 

dock medfört höga redovisningskostnader för många företag (Deloitte, 2012b). 

Sverige införde år 2004 Svensk kod för bolagstyrning även kallad ”Koden”. Koden har 

liknande avsikt som SOX, att stärka förtroendet för noterade företag samt att bidra till en god 

utveckling i bolagstyrning. Koden är inte reglerad utan består av riktlinjer. Enligt 
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aktiebolagslagen och koden är det styrelsen i företag som har ansvar över utformningen av en 

god internkontroll. EU-kommissionen ändrade koden år 2009 för att harmoniseringen av 

riktlinjerna i bolagstyrningen skulle bli mer internationella.  För noterade företag är det 

numera lagstadgat att upprätta en bolagstyrningsrapport, det vill säga att företag som är 

börsnoterade måste tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning (Deloitte, 2012c). 

Företagen som tillämpar koden får avvika från enskilda regler men ska då redovisa och 

motivera avvikelsen enligt principen ”följ eller förklara” (Koden, 2010).  

För onoterade företag saknas reglering kring den svenska bolagskoden men kan en god 

internkontroll minimera riskerna för framtida skandaler och oegentligheter i företagsvärlden? 

1.2 Problemdiskussion  
Intresset för internkontroll har under de senaste tio åren ökat och omfattningen har blivit 

större och påverkat lönsamheten samt effektiviteten i företag (Agbejule & Jokipii, 2009). På 

grund av inträffade företagsskandaler och företroendekriser som råder är det oerhört viktigt 

för företag att ha en fungerande internkontroll för att möta de eventuella risker som kan 

påverka deras möjligheter att nå uppsatta mål (FAR förlag, 2006).  Rittenberg (2006) anser att 

alla företag kan uppnå en god internkontroll, dock krävs att det prioriteras inom företaget. Det 

är nödvändigt för företagsledningen att noggrant och akt fullt avväga alla aspekter inom 

verksamheten (Kizirian, Heinze & Lees, 2011). Att ha god relation till sina medarbetare, 

kunder, leverantörer och konkurrenter bidrar till ett bra företagsklimat. Etik och effektivitet 

går hand i hand. Inom näringslivet värdesätts tillit som en viktig aspekt, oegentligheter ska 

inte löna sig i längden. Företagsledare med ett engagerat etiskt intresse anser att etik ökar 

effektivitet och trovärdighet både inom företagen men också externt (Brytting, 2005). Genom 

en god kontroll och effektiv styrning kan riskerna minimeras samt generera medvetna och 

välgrundade beslut som leder till ökad lönsamhet (Deloitte.se). Det vill säga att den interna 

kontrollen är ett verktyg för att uppnå företagets mål och ska ses som en pågående process av 

åtgärder som bestäms av företagets styrelse, ledning eller andra personer inom verksamheten 

(Rezaee, 1995). 

Det primära målet för ett företag är att ha en fungerande internkontroll som bidrar med 

korrekt och tillförlitlig finansiell information. Med hjälp av attestkontroll kan företag 

säkerhetsställa att det inte förekommer några oegentligheter inom ekonomiska transaktioner 

(Tengdelius, 1989). Företag bör följa lagar, förordningar, riktlinjer och uppsatta planer. Ett 

sätt kan vara att certifiera sig enligt ISO som är ett ramverk för kvalitets- och 
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miljöledningssystem (SIS, 2012a). Ett annat sätt kan vara att implementera COSO:s riktlinjer 

(Fadzil et al 2005 se  Agbejule & Jokipii 2009). The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO) främsta uppgift anses vara att underlätta för företag vid 

framställningen av den interna kontrollen med hjälp av riktlinjer och guider (Rezaee, 1995). 

Modellen har kritiserats hårt genom åren och den främsta anledningen är att den inte anses 

förhindra bedrägerier.  Det har nu lett till att COSO släppt ett utkast till en uppdatering av 

ramen för internkontroll. Chuck Lades, en av COSO styrelseledamöter, menar att de nya 

förbättringarna kan arbeta med ramverkets ansedda brister.  Enligt de själva behövs ramen 

från 1992 bara uppdateras och de tror starkt på att sammansättningen av de nya principerna 

kommer att hjälpa företagets ledning, chefer, revisorer och andra berörda personer i sina 

arbeten mot en bättre internkontroll (Lindorff, 2012). Tim Leech, VD på kanadensiska 

konsultföretaget Risk Oversight, ska tidigare ha gjort ett uttalande; ”I don´t what to be a 

naysayer. The original COSO ´92 was a great pice of work 15 years ago”. Leech är inte 

ensam, många konsulter är skeptiska. De anser att ramverket innehåller brister (Quinn, 2006). 

Det nya utkastet kom vintern 2011, nu återstår det att se om kommittén har lyckats med sina 

förbättringar vad gäller de påtalade bristerna med ramverket? (Lindorff, 2012). Det får tiden 

utvisa. 

Onoterade företag kan implementera egna sedvanor och fortfarande vara samspelt med 

COSO:s fem komponenter (Quinn, 2006). Ramverkets beståndsdelar består av granskning, 

kontrollaktiviteter, riskbedömning, kontrollmiljö samt information & kommunikation (Rezaee, 

1995). Det anses viktigt att alla beståndsdelar är på plats och samverkar med de tre olika 

kategorierna för måluppfyllelse, som innebär ändamålsenligt & effektiv verksamhet, 

tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av lagar & förordningar (FAR förlag, 

2006). 

En av de grundläggande förutsättningarna för en effektiv internkontroll är information & 

kommunikation. Större företag är i behov av att kunna delegera ut ansvar och är beroende av 

fungerande kommunikationskanaler. Den information som behövs för att företagen skall 

kunna upprätthålla en god internkontroll bör bearbetas och kommuniceras ut i verksamheten 

på ett förståeligt sätt. Med god information format på företagens mål och riktlinjer, minimeras 

tänkbara risker såsom bedrägeri och svinn (FAR förlag, 2006). Vanligtvis väljer medarbetarna 

att avstå från att rapportera oegentligheter även om det visar sig vara brister av större 

betydelse. Anledningen till det är att de tror att företagen inte vill motta sådana rapporter 

(Miceli et al. (2009, i Kaptein 2010). Mesmer – Magnys och Viswesvaran (2005, i Kaptein 
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2010) menar på att företagen anser att det har en negativ inverkan på företagens hierarki 

(Kaptein 2010). Enligt Berry (2004, i Kaptein 2010) har den etiska kulturen i företag en viktig 

uppgift att skapa en stimulerande miljö för de medarbetarna att rapportera oegentligheter. 

Arbetet med den interna kontrollen har både förenklats men också försvårats med hjälp av den 

nya tekniken. Förenklingen ligger i att information når medarbetare betydligt snabbare och på 

ett enkelt sätt. Nackdelen är att obehöriga kan tränga sig in i system och komma åt viktig 

information. Ett exempel är de elektroniska fakturorna som anses medföra stora risker 

(Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). Kommunikation om internkontroll till medarbetarna 

kan vara både skriftligt och muntligt via till exempel interna policyers och personliga möten. 

På vilket sätt medarbetarna uppfattar internkontroll som sänds ut, kan beror på deras tidigare 

erfarenheter och utbildningar (FAR.se, 2012). 

Av tidigare forskning kring ämnet internkontroll har fokus varit på de företag som är 

noterade. Dock kan informationen från forskningen vara lika relevant som till de företag som 

är onoterade och ha stor betydelse för dess överlevnad. Därför kommer studiens perspektiv 

hädanefter enbart behandla onoterade företags syn på internkontroll avseende information och 

kommunikation.  

1.3 Problemformulering 
 

På vilka sätt skulle onoterade företag praktiskt kunna tillämpa COSO-modellen för att lyfta 

kvalitén av den interna kontrollen? 

 
Hur kan företagsledningen kommunicera med sina medarbetare  

på bästa sätt för att undvika missförstånd? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att skapa en ökad förståelse för onoterade företagens internkontroll avseende 

information och kommunikation. Vidare är syftet att belysa vad betydelsen av god 

information och kommunikation innebär för företag. Slutligen önskas ge en insikt i hur 

företag med hjälp av en god internkontroll kan efter bästa sätt nå uppsatta mål och minimerar 

framtida oegentligheter.  
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2. Metod 
I metodavsnittet kommer en redogörelse för vårt tillvägagångsätt vid genomförandet av studien. 

Intervjuteknik samt metodkritik kommer också att belysas. 

2.1 Forskningsmetod 
Inom samhällsvetenskapen finns det två olika forskningsstrategier, den kvalitativa och den 

kvantitativa metoden (Bryman & Bell, 2005). Vid val av forskningsmetod utgick vi från vårt 

syfte för att se vilken som är lämplig att använda. Fokus i studien kommer vara på den 

kvalitativa metoden, då vårt syfte är att skapa förståelse för onoterade företags internkontroll 

samt betydelsen av god kommunikation. Vid användning av den kvalitativa metoden 

uppmärksammas det hur individer uppfattar och tolkar sin verklighet medan i den kvantitativa 

metoden är verkligheten objektiv och värderingsfri (Bryman, 2002). I den kvalitativa 

forskningen anses intervjuer vara den mest lämpade metoden (Bryman & Bell, 2005). Det 

stämmer överens med vårt intresse som var att få en personlig kontakt med respondenterna 

och få ta del av deras kunskap inom internkontroll samt att få en inblick i hur information 

sprids. Vi vill också betona att validiteten blir högre om personen som intervjuas har god 

kompetens inom området. Informationen från respektive intervju kommer ligga till grund för 

förståelsen av tidigare teorier inom det valda ämnet. Vi ser det nödvändigt för bästa resultat 

att få möjlighet att studera företag i dess naturliga miljö, då egna reflektioner och iakttagelser 

kan upptäckas från vår sida.  

Vi anser att det valda ämnet är kopplat till företagens förbättringsmöjligheter, framtid och 

dess trovärdighet ur ett etiskt perspektiv. Eftersom god information och kommunikation kan 

skapa bättre förutsättningar inom verksamheten. 

2.2 Urval 
Vår studie är baserad på sex onoterade företag som har sina huvudkontor inom Västra 

Götalands län. Vi valde att rikta oss mot onoterade företag eftersom det tidigare har gjorts en 

del studier som är baserade på de noterade företagens internkontroll med tillämpning av 

information och kommunikation. Eftersom vi var intresserade av personliga möten med våra 

respondenter begränsades området till Västra Götalands län, så restiden kunde hållas inom 

rimliga gränser. Med hänsyn till den tid som fanns tillgänglig för vår studie begränsades 

antalet intervjuer till sex stycken. Det hade varit svårt att hinna analysera fler företag. För att 

vår studie skulle bli så intressant som möjligt gjordes bedömningen att kontakta företag med 

minst femtio medarbetare. Vi ansåg att risken med mindre företag var att de eventuellt inte 
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har någon specifik struktur över sitt tillvägagångssätt vad gäller den interna kontrollen eller 

hur kommunikationen fungerar i verksamheten. Därför var antal medarbetare i företagen till 

betydelse för vår studie. 

För att se vilka företag som stämde överens med våra krav angående onoterade företag med 

minst femtio medarbetare samt geografisk plats använde vi oss av internet. Vår handledare 

har varit till stor hjälp, många bra och värdefulla tips gavs både vad gäller företag men också 

på andra sökalternativ exempelvis företagsbroschyrer. Hemsidorna gav oss bra information 

om företagets historia samt en kort presentation om de ansvariga personerna i verksamheten. 

Bryman och Bell (2005) påvisar att det finns praktiska detaljer som är viktiga att ta del av 

innan en intervju genomförs, att bekanta sig med den miljö där respondenten arbetar men 

också med personens yrkesbakgrund för att underlätta tolkningen och förståelsen av 

intervjumaterialet.  

Vidare kan nämnas att en respondent hade viljan att anonymiseras, både sitt eget och 

företagets namn. Vi gjorde då den bedömningen att anonymisera alla våra respondenter och 

dess företag, då namn inte har någon relevans för vår studie.    

2.3 Datainsamling  
Det finns olika metoder att använda sig av för insamling samt bearbetning av data, dessa kan 

delas in i grupperna primär- och sekundärdata. Primärdata består av information som samlats 

in specifikt för den aktuella studiens syfte, det kan göras genom exempelvis intervjuer eller 

enkäter (Björklund & Paulsson, 2003). Empiriavsnittet utgörs av vårt egna 

undersökningsmaterial från intervjuerna.  De företag som stämde överens med våra krav 

kontaktades via telefon. Vi valde att ringa till företagens reception för att bli kopplade till en 

ansvarig person inom verksamheten. Med ansvarig menas här företagets ägare eller 

ekonomiansvarig. Vi gjorde bedömningen att fler skulle svara på vår förfrågan om en 

intervju, jämfört med om mail skulle ha skickats ut. Risken med mail är att det lätt försvinner 

som ett i mängden. Generellt fick vi ett väldigt trevligt bemötande när telefonsamtalen 

genomfördes. Tyvärr var det dock många som tackade nej då de hade alldeles för mycket att 

göra. Ett tjugotal företag kontaktades och till sist bokades sex intervjuer in. 

I vår studie användes främst vetenskapliga artiklar och litteratur i form av läroböcker. Den 

information som fås genom litteraturstudier är så kallad sekundärdata (Björklund & Paulsson, 

2003). Informationsökning skedde med hjälp av olika elektroniska databaser inriktade på 

företagsekonomi. Vi sökte oss fram med hjälp av relevanta sökord, exempelvis Internal 
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control, COSO – model och Information & Communication. Genom att studera tidigare 

examensarbetens referenslistor fick vi tips och inspiration till bra och användbara sökord.  

2.4 Intervju  
Att genomföra en intervju är kostnadskrävande (Andersson, 1994). Tidsbristen var ett faktum, 

inte bara för oss utan också för de respondenter som ställde upp på en intervju. Enligt Bryman 

och Bell (2005) kan forskare vid semi-strukturerade intervjuer komma med ytterligare 

spontana frågor. Vi valde att använda oss av denna intervjumetod genom att ha en 

intervjuguide med ett par övergripande frågor. Vi gav även utrymme för andra frågor som inte 

ingick i intervjuguiden. I intervjuguiden var ett antal teman utformade i en naturlig följ, där 

dock frågorna under intervjun inte behövde komma i rätt ordning.  Denna guide skickades ut 

till varje respondent innan mötet ägde rum. Rubriker som ligger till grunden är: presentation, 

internkontroll, information och kommunikation samt avslutningsvis framtidsutsikter för 

internkontroll. Under intervjun underlättades arbetstillgången med hjälp av vår intervjuguide. 

Som ovan nämns var de övergripande frågorna nedskrivna. På så sätt lämnade det stort 

utrymme för oss att ställa följdfrågor till respondenterna beroende på deras svar. Det innebar 

att flexibilitet och anpassning till varje respondentens intresse uppmärksammades (Bryman & 

Bell, 2005). Intervjuerna genomfördes med respondenter som innehar stor kunskap om 

företagets verksamhet och ekonomi. Vi fick tillfället att träffa både företagsägare och 

ekonomiansvariga för de valda företagen, utom vad gäller för ett företag som vi återkommer 

till under metodkritiken nedan i 2.5. 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det i den kvalitativa metoden möjlighet till att 

genomföra mer än en intervju med samma person, då det kan visa sig i ett senare skede att det 

kan uppkomma ytterligare frågor som kan vara av intresse När en kvalitativ undersökning 

görs kan intervjuerna spelas in, för att sedan enklare kunna återuppspela förloppet och kunna 

analysera det som sagts (Bryman & Bell, 2005). I vårt fall var tiden begränsad och endast ett 

intervjutillfälle erbjöds. Därmed var dels grundarbetet av stor betydelse för oss men också vår 

reflektion och förståelse under själva intervjun. Efter godkännande från varje respondent 

spelades intervjuerna in, detta underlättade för oss vid sammanställningen av det 

empiriavsnittet. Det gjorde att vi under intervjun lättare kunde hänga med och sätta oss in och 

komma med ytterligare frågor, såväl som relevanta för studien men också för eget intresse. 

De sex gjorda intervjuerna gick bra, vissa respondenter höll sig mer till de frågor som ställdes 

medan andra svävade ut och kom ifrån frågan. Överlag gavs det dock en grundlig och 
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ingående redogörelse för hur verksamheten ser ut, utifrån de följdfrågor som vi ställde. 

Intervjuerna tog alltifrån fyrtio minuter till en och en halv timme. 

Vissa respondenter gav oss en rundvandring i deras fabriker efter att intervjun var avslutad. 

Det gav oss möjlighet att göra ytterligare observationer, exempelvis om bilden som 

respondenten målat upp stämde med hur det såg ut i företagets lokaler, hur medarbetarna 

betedde sig i närheten av respondenten och så vidare. 

2.5 Metodkritik 
Inom det företagsekonomiska forskningsområdet finns det tre betydelsefulla begrepp att ta 

hänsyn till vid kritisk granskning och bedömning. Dessa är validitet, reliabilitet 

(tillförlitlighet) och replikation (Bryman & Bell, 2005). Eftersom att vi valde att genomföra 

den kvalitativa forskningsmetoden, är det dock svårt att replikera studien. Det beror på att det 

är omöjligt att återupprepa en intervju under exakt samma förutsättningar som gången innan. 

Som intervjuare kommer vi efter ett flertal intervjuer troligtvis redan ha uppfattningar innan 

svaren ges på frågorna och därmed kunna påverka respondenternas svar. Det är någonting 

som vi har funderat mycket kring att det är skillnad på vår första intervju jämfört med den 

sista som gjordes. Även om vi vid den första intervjun var pålästa på ämnet och kunde 

intervjuguiden utantill, var vi lite nervösa och höll oss nästintill enbart till intervjuguiden. 

Medan efter ett par intervjuer släppte nervositeten, vi blev säkrare på ämnet och kunde ställa 

många följdfrågor. Med begreppet reliabilitet menar Bryman och Bell (2005) att det skall 

finnas tillförlitlighet och trovärdighet i den studien som görs. Den som intervjuas ska ha 

trovärdiga och pålitliga svar. Vi vill betona att under varje intervju och vid sammanställning 

av intervjuerna användes ett kritiskt förhållningssätt, för att vara medveten om att det är 

respondentens syn och uppfattning som vi fick ta del av. Det höjer kvalitén i studien genom 

att flera aspekter beaktas och leder oss in till det sista begreppet, validitet. Med det menas att 

resultatet skall stämma överens med verkligheten, att det som mäts och undersöks ska vara 

korrekt och verkligt (Bryman & Bell, 2005). I vår studie kommer dessa begrepp ligga till 

grunden för att hindra att problem inte ska uppstå. Dock vill vi betona att vid den kvalitativa 

metoden kan dessa tre begrepp som ovan har nämns vara vid vissa situationer svåra att beakta. 

Begreppet trovärdighet passar utmärkt in på vår studie. För vid intervjuerna kunde det anses 

som ett problem. När en intervju genomförs är det viktigt att vara medveten och beakta att det 

är den intervjuade personens verklighet och uppfattningar som vi får ta del av (Trost, 2010). 

Vi gick in med den inställningen att det som respondenten sade vid intervjun är dennes bild 

och uppfattning. Det fanns säkert vissa respondenter som gärna ville försköna sin verksamhet. 
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För att minska missförstånd och på så sätt öka validiteten hade vi velat sammanställa 

undersökningsmaterialet och skicka det till respondenten på varje företag. Som tidigare nämns 

var vår tid begränsad och ett sådant tillvägagångssätt var inte möjligt. 

Huvudregeln är att källor väljs med ett kritiskt omdöme (Nyberg, 2000). Vi har kritiskt 

granskat den information vi kom över. Aspekter som; till vem boken/artikeln riktar sig till, 

hur den är utformad samt om det finns liknande information i andra källor, har beaktas. Målet 

var att vara så objektiva som möjligt vid all tolkning av material (Thurén, 2005). Att kritiskt 

granska information kommer att lyfta kvalitén på studien. Detta tillvägagångssätt har 

tillämpats vad gäller alla källor vi använt, oavsett om det är information från en internetsida, 

kurslitteratur eller intervju. 

Vad gäller insamling av information från internet, har vårt mål varit att endast tillämpa det då 

litteratur i tryckt form (det vill säga böcker eller vetenskapliga artiklar) inte ansetts tillräcklig 

eller för att skapa en bredare förståelse. Vi har varit försiktiga och granskat informationen 

extra kritiskt eftersom vem som helst kan lägga upp information på internet och dess 

trovärdighet är svår att bekräfta. På internet har ej granskad information (subjektiv 

information) en stor utbredning (Thurén, 2005). En viktig kontroll har varit att de 

internetsidor vi valt att hänvisa till är av seriöst slag och att de är uppdaterade eftersom vi 

ville erhålla aktuell information. Trovärdighet och tidssamband har även beaktats vad gäller 

litteratur i tryckt form (Booth, Colomb & Williams, 2004). Med tidssamband menas att ju 

längre tid som gått mellan en händelse och källans berättelse, desto större skäl till beaktning 

av tvivel om att källan är aktuell (Thurén, 2005). Hänsyn ska också tas till att tolkande av 

texter kan variera mellan olika personer. Vidare vill vi också beröra risken vad gäller de texter 

som översatts från engelska till svenska, problem kan uppstå då det saknas en perfekt 

översättning vad gäller ord eller uttryck (Thurén, 2005). 

I början av studien hade vi funderingar att intervjua personer med ledande befattning och 

medarbetare ute i produktionen. Detta för att studera hur information och kommunikation 

fungerar mellan de olika nivåerna inom verksamheten. Det hade varit intressant att se om det 

finns skillnader på hur de tolkar och definierar god information och hur kommunikation bör 

hanteras. Om de har liknande syn på företagens uppsatta mål och riktlinjer. Tyvärr fanns det 

inte någon möjlighet för oss att hinna med fler intervjuer, vilket gjorde att vi valde att rikta 

oss till företagsledare och personer med ledande befattning. Inom företag D fick vi möjlighet 

att intervjua två personer samtidigt. Det finns både för och nackdelar med det. Fördelar kan 
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vara att det kan skapas fler diskussioner och att vi får ta del av två respondenters 

uppfattningar. Nackdelar kan vara att det blir beroende och påverkade av varandras svar. 

Generellt var alla personer som kontaktades via telefon vänliga och hjälpsamma, även de som 

tyvärr inte hade möjlighet till ett möte. Det fanns dock ett fåtal undantag. Vi upplevde att 

några företag tackade nej på grund av vårt ämne, kanske på grund av rädsla för att någon 

oegentlighet skulle påpekas. Ett av företagen som kontaktades har tidigare varit uthängda i 

media, just då de har haft väldiga brister inom den interna kontrollen. Tyvärr var de inte 

villiga att medverka i vår studie, något som vi finner tråkigt så klart. Vidare var det två 

företag som tackade nej då de ansåg att de inte kunde tillföra något i vår studie.  

Tid var tyvärr en bristvara, ett par intervjuer blev därmed väldigt tätt in på. Hade vi haft 

möjlighet att göra något annorlunda hade vi själva önskat någon dags intervall mellan 

intervjutillfällena, för att på bästa sätt hinna reflektera och gå igenom intervjumaterialet i lugn 

och ro. 

En annan aspekt som har varit viktig att fundera över var vårt val att maila intervjuguiden till 

varje respondent innan varje intervju genomfördes. Det finns en risk med att respondenterna 

har kunnat fundera över frågeställningarna och därmed ge uttänka svar. Vi ansåg att risken var 

liten för detta då guiden endast innehöll övergripande frågor och intervjuerna ofta blev till 

diskussioner med hjälp av följdfrågor. Vi upplevde att våra respondenter trots tidsbrist tog 

emot oss med en öppenhet och en vilja att bli intervjuade. Dock kunde vi vid vissa intervjuer 

känna att respondenterna trots frågorna i intervjuguiden svävade ut och inte alltid höll sig till 

vår studies fokus. För att få mer strukturerade intervjuer kunde vi i förväg mailat ut 

inledningsavsnittet till varje respondent. 

Som vi var inne på tidigare skedde ett möte tillsammans med en person som varken satt med i 

företagets ledning eller som hade någon större insyn i företagets ekonomi. Det gjorde att den 

intervjun fick en annan struktur eller fokus än de övriga. Respondenten kunde dock ge 

relevanta svar på våra frågor men det får ändå ses som en brist då vår vilja var att träffa 

företagsledare eller ekonomiansvarig. Vidare kan också nämnas variationen som rådde mellan 

intervjuerna. Ett par respondenter ville berätta så mycket om sin verksamhet att de kom ifrån 

ämnet. Dessa intervjuer tog betydligt längre tid än de andra som mer eller mindre strikt höll 

sig inom ramarna. De som höll sig strikt till intervjuguiden hade säkerligen mer information 

som skulle kunna vara till betydelse för oss.  
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3. Teoretisk referensram 
Till hjälp för att tolka vårt material grundar vi studien på tidigare forskning inom internkontroll. 

COSO-modellen kommer att ses som ett verktyg för att underlätta vid den interna kontrollen. Vidare 
lyfter vi fram och betraktar betydelsen av beståndsdelen information & kommunikation i 

verksamheten. I analysen kommer vi gå in och beröra onoterade företags influens av COSO:s 
beståndsdelar. Tidigare teorier har hjälpt oss att skapa en förklaringsgrund gällande det som 

undersökts och kommer diskuteras i studiens analysavsnitt. 

3.1 COSO – modellen 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

grundades 1985 i USA. COSO:s främsta uppgift är att underlätta för företag vid 

framställningen av den interna redovisningen med hjälp av riktlinjer och guider. Modellen är 

indelad i fem beståndsdelar som berör; granskning, kontrollaktiviteter, riskbedömning, 

kontrollmiljö och till sist information & kommunikation. De nämnda delarna måste hänga 

samman för att kontrollen ska bli så aktuell och effektiv som möjligt (Rezaee, 1995). 

COSO definierar internkontroll som;  

”a process, effected by an entity´s board of directors, management and other personnel, 

designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives” 

(Rezaee, 1995) 

Det vill säga att den interna kontrollen är ett verktyg för att uppnå företagets mål och ska ses 

som en pågående process av åtgärder som bestäms av företagets styrelse, ledning eller andra 

personer inom verksamheten (Rezaee, 1995). Den interna kontrollen anses vara en 

ledningsfråga då det handlar om att ha kontroll över både verksamheten och ekonomin, att 

kunna styra mot effektivitet men också kunna hålla ordning och reda runt omkring (Haglund, 

2005). 

Modellen har kritiserats hårt genom åren och den främsta anledningen är att den inte anses 

förhindra bedrägerier. Tim Leech, VD på kanadensiska konsultföretaget Risk Oversight, ska 

tidigare ha gjort ett uttalande; ”I don´t want to be a naysayer. The original COSO ´92 was a 

great piece of work 15 years ago” (Quinn, 2006). Vidare menar han att det har varit tusentals 

misslyckanden med företags kontroller. Dessa företag ska då enligt revisorer ha haft en sund 

riskhantering men att det ändå inte har hjälpt (Lindorff, 2012). Leech är inte ensam, många 

konsulter är skeptiska. De anser att ramverket innehåller betydande brister (Quinn, 2006).  

John Phelps, som bland annat är chef på Blue Cross/Blue Shield of Florida, tycker däremot att 

COSO har arbetat fram ett mycket bra ramverk för kontroll. Däremot anser han att COSO 
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utgår ifrån att alla risker är något negativt och att hanteringen endast fokuserar på att minska 

dessa. Phelps företag har valt att använda sig av COSO:s modell men som ett komplement 

tillämpar de också ett annat ramverk som tillsynsmyndigheter i Australien och Nya Zeeland 

arbetat fram. Anledningen är att få en bredare hantering av risker. Riskerna kan då också ses 

som en möjlighet och inte bara som någonting negativt. COSO:s Rittenberg slår tillbaka mot 

all kritik och menar att det inte finns någon anledning att återuppfinna ramverket då han anser 

att det är kraftfullt. Företag kan fatta enskilda komponenter som identifierar risker och att det 

finns sätt som kan förbättras för de individuellt. Rittenberg menar att de inte når den nivån av 

specifikation eller noggrannhet (Lindroff, 2012). Nedan kommer en kort förklaring på fyra av 

de fem beståndsdelarna ur COSO:s modell, för att sedan gå in mer grundligt på Information & 

kommunikation, som är studiens inriktning. 

3.1.1 Granskning 
De kontroller som företaget valt att använda sig av måste utvärderas och granskas. Det finns 

kontroller som har till uppgift att identifiera risker, dock är det nödvändigt att undersöka om 

de i praktiken har fungerat som det var tänkt. Detta bör ske kontinuerligt och som ett naturligt 

inslag i företagens dagliga verksamhet. Granskningen ska ske på alla nivåer, både inom 

ledningen samt ute i verksamheten.  

Varje företag bör väga kostnaden av internkontroll mot den nyttan olika kontroller har. 

Exempel på sådan nytta kan vara att undvika felaktiga beslut, förluster, dålig kvalitet i 

produkter och tjänster samt undvikande av felaktig informationsgivning till företagets olika 

intressenter (FAR Förlag, 2006).  

3.1.2 Kontrollaktiviteter  
När riskerna är kända och analysen är gjord, är nästa steg för företaget att utforma mål och 

aktiviteter för att minska dessa risker (Ramos, 2008). Ledande företag arbetar förebyggande 

med sina kontrollaktiviteter för att på så sätt omarbeta de processer innan någon händelse har 

inträffat, istället för att lära sig av sina misstag (Campbell, Campbell & Adams 2006).	  

Kontrollaktiviteter är riktlinjer och tillvägagångssätt för att skydda företaget, genom att 

utveckla och konsekvent följa de riktlinjer och rutiner som är avsedda för att exempelvis 

förhindra eller upptäcka oetiska beteenden (Schneider & Becker, 2011). 	  

Ett praktiskt exempel på att kunna förebygga oegentligheter i företag är att ha en god 

attestkontroll, för att på så sätt kunna säkerhetsställa att rätt personer har agerat kring 

företagets finansiella verksamhet. De onoterade företag har oftast utformat ett eget 



	   	   13	  
	  

attestsystem som innebär en bekräftelse av att prestationer och transaktioner stämmer överens 

med beslut och planer. Det ser också till att rätt person med behörighet har agerat. Syftet är att 

garantera en rättvisande bild av redovisning samt att inga oegentligheter uppkommer. 

Ett annat exempel är att certifiera sig enligt Internationella standardiseringsorganisationen, 

(ISO). 

ISO är ett icke statligt organ som arbetar med att ta fram och publicera olika standarder. En 

standard är ett dokument som utger specifika riktlinjer. ISO-certifiering visar på att produkter 

och tjänster är säkra, pålitliga och av god kvalité. Det finns 19 000 olika standarder 

publicerade (ISO, 2012).  

Vi kommer kort nämna ISO 9001 och ISO 14001, då dessa återkommer i empiriavsnittet: 

ISO 9001 är en del i en serie av standarder för kvalitetsledningssystem. Med hjälp av 

ledningssystemet ISO 9001 kan företag övervaka och förbättra arbetsprocessen med att 

leverera produkter och tjänster till kunder. Systemet bidrar till en ökad förståelse för 

betydelsen av kundtillfredsställelse, motiverad medarbetare, att ständigt effektivisera och 

hantera företaget korrekt. Fördelar med att vara ISO 9001-certifierade är att ledningen 

engageras för att förbättra företagets resultat och kriser på bästa sätt. Det skapar en bättre 

intern kommunikation inom företaget och det kan höja arbetsmoralen och på så sätt leda till 

att företaget får ett bättre varumärke (SIS, 2012b). 

För att ett företag ska få vara ISO 14001 certifierade innebär att följa krav och riktlinjer ur ett 

miljöledningsperspektiv. ISO 14001 är en standard som med fördel kan samordnas med ett 

annat ledningssystem, t.ex. kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. Systemet riktar sig till alla 

företag oavsett verksamhetsinriktning och storlek. Att ett företag har ett aktivt miljöarbete 

skapar många fördelar. Främst för den gemensamma miljöns skull men också för minskad 

användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering. För företag med väl anpassat 

miljöledningssystem skapar det en ökad processeffektivitet, minskad användning av resurser, 

material, avfallsproduktion som leder till minskade kostnader för avfallshantering (SIS, 

2012c). 

3.1.3 Riskbedömning  
Risker är någonting som påverkar företags verksamhet och dess lönsamhet. Riskerna kan 

gälla allt från finanskriser och oljeutsläpp till olovliga intrång i IT-system och medvetna 

felsteg från ledande befattningshavare (Deloitte, 2012a). Riskhantering hjälper ett företag att 

nå sina mål och att undvika fallgropar och oväntade överraskningar (COSO ERM, 2004). 

Eventuella risker måste till att börja med identifieras och analyseras. För att möjliggöra en 
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analys av de eventuella riskerna så anses två frågor vara väsentliga att ställa. Den första är 

vilka konsekvenser som uppstår av en risk och vilka följder som det kan ge? Den andra frågan 

är hur stor sannolikheten är för att en viss risk uppstår? Med dessa två frågor kan ledningen 

planera sitt arbete, välja vilken risk som ska angripas och vilket sätt som är det mest optimala 

att göra det på (Ramos, 2008). Risker kan uppkomma både från externa och interna 

omständigheter och svårigheten ligger i att förutsäga vilka konsekvenser som uppkommer till 

följd av dessa faktorer (FAR Förlag, 2006). 

3.1.4 Kontrollmiljö 
Den interna miljön i ett företag lägger grunden för hur risk uppfattas och hanteras. I 

kontrollmiljön är integritet och etiska värderingar viktiga begrepp (COSO ERM, 2004). Enligt 

Campbell m.fl. (2006) utgör kontrollmiljön grunden för den interna kontrollen. Den ger 

struktur och disciplin till verksamheten samt visar vikten på internkontroll. De anser också att 

kontrollmiljö är den svåraste beståndsdelen att fastställa kvantiteten av (Campbell m.fl., 

2006). Ledningen har ett stort ansvar för att förmedla sina värderingar kring den interna 

kontrollen till sina medarbetare (FAR förlag, 2006). I arbetslivet råder det oftast ett hårt 

klimat, där starka och framgångsrika människor lyfts fram medan de svaga oftast blir 

osynliga. Det kan ses som oetiskt samtidigt som hänsyn måste tas till företagens bästa 

(Bryttning, 2005).  

I de företag som har en klar och tydlig vision ges det större frihet till medarbetarna i det 

dagliga arbetet. De kan då relatera till de grundvärderingar som alla förstår och accepterar. I 

dessa företag blir det sällan aktuellt med så kallad detaljstyrning, ledningen behöver inte ange 

hur medarbetarna ska agera i de olika situationerna som kan uppstå på arbetsplatsen 

(Philipson, 2004). Dessutom anser Brytting (2005) att det är en praktisk omöjlighet för 

ledningen att kontrollera och överbevaka hela verksamheten.  

Historiken visar starkt på att den ökade trenden för företagsetik inte kommer att hålla i sig om 

inte ledningen i företag vidtar åtgärder. De företag som bygger upp starka etiska kulturer och 

inför ett aktivt arbete, kommer att undvika risken för eventuella oegentligheter när 

konjunkturen förbättras (Bannon, Ford & Meltzer, 2010).  Genom att exempelvis arbeta med 

etiska frågor ökar förtroendet bland företagets intressenter men skapar också en bättre 

arbetsmiljö för medarbetarna (Brytting, 2005). Tryggheten i medarbetarnas yrkesroll ökar 

vilket skapar en högre kvalitet i arbetet. I de företag där det råder en överenskommelse över 

de grundläggande värderingarna, känner medarbetarna att deras arbetsinsatser är av betydelse 

för verksamheten. I dessa företag är medarbetarna beredda att satsa mer på sitt arbete 
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(Philipson, 2004). Interna kontroller ska ses som en integrerad del av arbetet och det är 

ledningens uppgift att förmedla de interna värderingarna samt förväntningar nedåt i 

verksamheten. Det är också ledningens arbete att utse nyckelpersoner med extra ansvar samt 

se till att den kompetens som behövs också finns hos medarbetarna i företaget (Campbell, 

m.fl., 2006). 

3.2 Information & Kommunikation 
För företag är det viktigt att information och kommunikation fungerar väl mellan de olika 

nivåerna inom företaget för att nå en effektiv internkontroll (Ramos, 2008). Kommunikation 

är en sammanläggning av observationer, känslor och värderingar som bidrar till att individer 

arbetar mot uppsatta mål och riktlinjer. Kommunikationskulturen skapas genom gemensamma 

erfarenheter och lärande (Tukiainen, 2001).  
Det är vanligt att det tas för lätt på kommunikationsfrågor. Anledning till det kan vara att 

företagsledare saknar kunskap kring kommunikation och att de inte förstår dess betydelse för 

företaget, kommunikation är någonting som då tas för givet. Kommunikation har blivit en 

viktig ledningsfråga, varje individ har dock ett eget ansvar att ta till sig viktig information 

samt att kunna kommunicera (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). En företagsledare 

konstaterar att företag uppstår när det är flera människor som kommunicerar med varandra 

och har avsikten att arbeta mot gemensamma mål. För att medarbetare skall känna till och 

arbeta mot uppsatta målen skall dessa ha kommuniceras ut på ett korrekt sätt (Heide, m.fl., 

2005). 

 

Figur 1, Pyramiden är ett förenklat synsätt av COSO-modellen och ger en inblick över hur 
information & kommunikation berör alla delar (Schneider & Becker, 2011 s.17). 
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3.2.1 Betydelsen av god information och kommunikation 
Företags finansiella information och rapportering bör identifieras, registreras, bearbetas och 

kommuniceras i rätt tid och form för att företag ska kunna upprätthålla en god internkontroll. 

Det är ledningens ansvar att hela företaget ska ha tillgång till, känna igen och förstå den 

information om exempelvis interna policys, riktlinjer och ansvarsfördelning. Med hjälp av väl 

genomarbetade informationssystem, intranät och utbildningar kan detta genomföras. I mindre 

företag är oftast informationssystemen mindre formella men minst lika viktigt som i de större 

företagen (FAR förlag, 2006). Det är viktigt att extern information och hur den interna 

kontrollen tillämpas i företaget, sprids och fungerar i alla riktningar inom verksamheten 

(Rezaee, 1995). 

Företag beskrivs oftast som sociala system, att de hålls samman av en kultur, där normer, 

tankesätt, värderingar, ritualer och rutiner ingår. För att kunna hantera den osäkerhet och 

mångtydighet som vi ställs inför i våra liv, skapas symboler som minskar förvirring och gör 

det möjligt att finna hopp och tro. Alla symboler såsom ritualer, ceremonier, historier och 

myter om hjältar och hjältinnor hjälper människor att hitta glädje och en mening med livet, 

både privat och arbetsmässigt. Symboler görs konkret och uttrycker företagets kultur. Det är 

de sammanvävda mönstren av åsikter, värderingar, praxis och artefakter som hjälper 

medarbetarna att förstå vem de är och hur de utför sina uppgifter (Bolman & Deal, 2005). 

Vidare menar Bolman och Deal (2005) att de chefer som förstår och uppmuntrar användandet 

av symboliska former och aktiviteter bidrar till skapandet av en effektivare verksamhet. För 

att kulturen skall existera inom ett företag är det oerhört viktigt att medarbetarna och dess 

chefer ständigt kommunicerar med varandra (Heide, m.fl., 2005). Företagskulturen bidrar 

med en gemenskap av värde för verksamheten. Redan vid rekrytering av medarbetare 

påbörjas en process för att finna den ”perfekta” personen som delar företagets mål och vision. 

Dock är ett vanligt dilemma i dag att företagen försöker omforma sina medarbetare. Det kan 

leda till integritetskränkning, vilket är oetiskt eftersom att respektera människors integritet är 

den grundläggande etiska plikten (Brytting, 2005). 

Inom företagsvärlden fokuseras det på att så effektivt som möjligt nå ett högt resultat. Då 

prioriteras tyvärr inte tiden kring att lägga på information och kommunikation som det borde. 

Chefer har generellt inte den utbildningen som efterfrågas inom kommunikationsfrågor. För 

att skapa bättre och effektivare möten bör chefer ha en bra dialog, tvåvägskommunikation 

med sina medarbetare. En dialog är ett djupgående samtal där olika idéer och tankar utbyts 
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och där personer försöker sätta sig in i andras perspektiv. Det leder till att kunskap och 

förståelse skapas som annars inte hade uppstått på egen hand. För att generera en bra dialog 

krävs det att medarbetarna vågar ifrågasätta och kritisera åsikter. Dock är det så att 

maktförhållanden mellan medarbetare och chefer kan försvåra dialogen. Därför är det viktigt 

att som chef vara medveten om maktproblemet (Heide, m.fl., 2005). 

Enligt Lilienthal (2002) är pengar eller förmåner inte den främsta orsaken till att medarbetare 

lämnar ett företag, anledningen anses vara att de inte känner vart företaget är på väg eller att 

de saknar engagemang från ledningen. Ett externt kommunikationssystem kan ge en 

kommunikationskanal som effektivt bryter ner hämningar som medarbetarna kan ha till de 

traditionella kanalerna. De externa kommunikationskanalerna är skapade på ett sådant sätt att 

ingen inom företaget kan identifiera medarbetarnas röster, e-mailadress, telefonnummer eller 

en handstil. Att använda sig av ett externt kommunikationssystem innebär med andra ord att 

rädslan för att lämna uppriktig återkoppling försvinner (Lilienthal, 2002). Richardson och 

Denton (1996) vill dock observera att god kommunikation beror lika mycket på hur någonting 

sägs som vem som säger det. Att chefer har en bra relation med sina medarbetare anses vara 

en grundläggande förutsättning för god kommunikation (Tukiainen, 2001). 

3.2.2 Information i den dagliga verksamheten 
I det moderna ledarskapet förväntas medarbetarna alltmer ta egna beslut. Det leder till att 

medarbetarna själva måste ta till sig och bearbeta relevant information för att kunna 

kommunicera med exempelvis kunder och leverantörer på ett bra sätt. Företag använder 

alltmer kommunikationskanaler som mail, intranät och medier. Med det kommer ett större 

ansvar på medarbetarna som istället för att bli matade med information, på eget initiativ ska 

söka relevant information (Heide, m.fl., 2005). En anledning till chefers misslyckande i 

kommunikation kan vara att de helt enkelt har för stor tillit till tekniska 

kommunikationskanaler såsom mail eller intranät, istället för att använda sig utav personliga 

kontakter (Richardson & Denton, 1996).  

Social gemenskap och god kommunikation leder till att chefer och medarbetare får en bra 

överblick och helhetsyn över företaget. Kommunikation formar människor, hur man uppfattar 

och ser på olika situationer. Kommunikation är viktig vid exempelvis möten, lunch och 

fikaraster, diskussioner, telefonsamtal samt när instruktioner ges (Heide, m.fl., 2005). Många 

medarbetare anser att ha bra kontakt med den närmaste chefen är en mer betydelsefull 

kommunikationskanal än att enbart ta del av information från personaltidning, intranät eller 
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via mail (Simonsson, 2006). Det kan vara så att medarbetarna inte anser sig ha fått tillräckligt 

med information, att cheferna inte lyssnar på deras förslag. När medarbetare har blivit bra 

informerade skapar det makt till dem, genom att de då kan förstå företaget, komma med 

förbättringsåtgärder och anpassa sitt arbete på bästa sätt till företagets utveckling (Heide, 

m.fl., 2005).  

I många fall kan det lättare uppstå en mer jämlik relation utanför den vanliga arbetsmiljön. 

Vanligtvist brukar möten vara av hierarkisk struktur mer än som tvåvägskommunikation. Det 

är inte sagt att tvåvägskommunikation är det bästa utan ibland kan det vara befogat att enbart 

ha informationsmöten (Heide, m.fl., 2005). Richardson och Denton (1996) menar att många 

chefer föredrar att säga så lite som möjligt så att de inte ger felaktig eller missledande 

information till sina medarbetare. Men den mest effektiva strategin anses vara att cheferna 

talar om vad de vet. Det är viktigt att de frågor som ställs från medarbetarna besvaras och i de 

fall det inte är möjligt ska en förklaring ges (Richardson & Denton, 1996).	  Ledarskap är en 

ömsesidig påverkningsprocess, med det menas att som chef kan man inte själv skapa en 

dialog och delaktighet utan medarbetaren måste vara motiverad och engagerad till att ta till 

sig budskap (Simonsson, 2006). 

Många framgångsrika företag har tagit efter kreativa och kraftfulla metoder för att hitta rätt 

passform mellan individer och organisatoriska behov, genom att betrakta arbetsstyrkan som 

en investering istället för en kostnad. Bolman och Deal (2005) vill betona vikten av att satsa 

på sin personal och dess utveckling. Framåtsträvande företag nöjer sig inte där, utan de vill 

också ge personalen ett större inflytande. Det innebär att ge personalen tillgång till mer 

information, att uppmuntra till självständighet och delaktighet samt att ge arbetet en ny 

utformning genom att exempelvis bilda arbetsteam, stärka jämnställdheten och framför allt ge 

arbetet en mening (Bolman & Deal, 2005). I företag har företagsledare och sedan dess 

underchefer ansvar för att de uppsatta målen och riktlinjer följs. Det är en fråga hur företags 

ledning på bästa sätt ska förmedla ut informationen till medarbetarna. Vidare är det viktigt att 

alla i företaget vet vad som gäller och att de arbetar utefter uppsatta rutiner och riktlinjer. 

(Heide, m.fl., 2005). Inför varje personalmöte bör det därför enligt Lundin (2001) finnas en 

dagordning, först ska helst ärenden som berör beslut tas upp. Därefter kommer 

informationsärenden och där en del punkter är återkommande vid varje möte. Det sista som 

ska vara med är ärenden som ska diskuteras. Antingen kan dagordningen läggas ut på 

företagets intranät eller delas ut inför varje möte (Lundin, 2001). Ett bra sätt att kommunicera, 

både externt och internt, är via e-post. En fördel med e-post anses vara att det är enkelt att 
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använda, lätt att kasta oaktuella meddelanden, arrangera egna mappar där viktig information 

kan arkiveras (Lundin, 2001). Vid datorisering skapas fasta rutiner för hur information ska 

flöda inom företag. Därför är det mycket viktigt att lägga ned resurser på att säkerställa att rätt 

information kommer fram till rätt person i rätt tid. Lika viktigt är det att säkerställa att inte fel 

information kommer fram till fel person. Enligt Bergstrand och Wallin (1995) skapar 

informationsflödet en grundförutsättning för att företag ska fungera. Information kan lätt 

missuppfattas och tas för givet, att det är någonting som bara finns till helt kostnadsfritt. Dock 

kan det vara relevant om det berör mindre volymer av information annars krävs stora resurser 

för att kunna hantera och förädla information (Bergstrand & Wallin, 1995). 

3.2.3 Att kommunicera i krissituationer 
Företagsstrukturen bör bygga på delaktighet och visad respekt för olika individernas åsikter. 

Solidaritet kan anses som ett nyckelord då det är viktigt att medarbetarna ställer upp för 

varandra och för företaget. Det begärs att medarbetarna har en självdisciplin för att inte de 

personliga målen och ambitionerna hamnar i konflikt med företagets (Brytting, 2005). Det har 

visat sig att allt fler medarbetare räds för att komma med kritik mot vad de upplever som 

missförhållanden på sina arbetsplatser. Det finns ett fenomen som brukar kallas ”Whistle-

Blowing” det vill säga ”Slå larm”. En medarbetare kan påtala brister på två sätt, det kan 

göras internt genom att kritisera överordnade chefer eller externt genom massmedia (Kaptein 

2010). Enligt Brytting (2005) finns det inga svenska studier som stödjer vilka följder det kan 

bli för den eller de som vågar slå larm. Däremot är det troligtvis de mest lojala och trogna 

medarbetarna som vågar larma, det är förenat med en egen uppoffring då det ofta blir stora 

konsekvenser för dem personligen. Konsekvenserna kan leda till avsked, försämrad ekonomi, 

fysisk ohälsa och så vidare.  Dock menar många att en förlorad inkomst går att ersätta men en 

förlorad självkänsla är betydligt svårare att återskapa (Brytting, 2005). Även Kaptein (2010) 

påpekar bristen av tidigare empiriska studier om hur företag påverkas etiskt när medarbetarna 

påtalar oegentligheter. Det är emot yttrandefriheten, som är en av de viktigaste grundlagarna, 

att förbjuda de medarbetarna från att helt uttala sig vid eventuella brister. Det är viktigt från 

både företagets och medarbetarnas perspektiv att finna en balans av lojalitet, så att integriteten 

inte skadas. Då en medarbetare väljer att slå larm externt påvisar det att företaget har en 

bristande kommunikation (Brytting, 2005). 

Att ge medarbetarna ett större ansvar betyder inte att ledningen kan luta sig tillbaka. Det 

förekommer att chefer klagar på sina medarbetare att de inte följer företagets riktlinjer. Det är 

fortfarande deras skyldighet att dirigera ut informationen och se till att den följs. Det är 
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företagets ledning som har det största ansvaret för att få en bättre effektivitet och ökad 

kontroll i verksamheten (Haglund, 2005; Heide, m.fl., 2005). 

Vid företagskriser ökar informationsbehovet. Det är många externa och interna aktörer som 

snabbt behöver få ta del av viktig information som berör omvärlden och framförallt 

verksamheten. Informationsflödet kan snabbt skifta riktning och många olika typer av 

information blandas (Flodin, 2000 i Larsson, 2008). När medarbetarna får ökat förtroende kan 

risken för problem uppstå på grund av ouppmärksamhet och det kan få förödande 

konsekvenser för företag. 

Vanligtvis är tvåvägskommunikationen den bästa metoden att kommunicera med. Vid kriser 

kan det däremot vara nödvändigt att enbart föra envägskommunikation gentemot 

medarbetarna. Larsson (2008) anser att i krissituationer är det viktigt att företagsledningen har 

en väl genomarbetad plan för deras tillvägagångsätt för att hantera kriser. De ansvariga för 

planen ska antingen via allmänna informationsmöten eller via separata dokument informera 

medarbetarna. Alla medarbetarna bör känna till och ha accepterat krisplanen.  

När företag står inför en kris är det viktigt att informationen är snabb och korrekt. Även om 

företagsledningen inte vet så mycket om situationen eller har en direkt åtgärdsplan bör de 

agera på ett företroendegivande sätt och ha en öppen kommunikation angående krisen med 

sina medarbetare. Enligt Larsson (2008) visar många studier att den interna kommunikationen 

till medarbetarna oftast blir åsidosatt. Detta leder till att medarbetarnas uppfattning av en kris 

snabbt kan formas av medias syn som kan medföra en felaktig bild jämfört med 

verksamheten. Medierna förmedlar vanligtvis samma bild av företagskriser och arbetet kring 

kriser som de ansvariga gör, skillnaden är att media har andra infallsvinklar som allmänheten 

syn och reaktioner (Larsson, 2008). 

I krissituationer är den interna informationen inom företag oerhört viktig. Informationens 

uppgift får en större betydelse och den interna sammahållningen förbättras (Larsson, 2008). 

Enligt Bolman och Deal (2005)  är det när människan och företag inte lyckas fylla varandras 

behov som den ena eller båda parterna blir lidande. Det är i dessa misslyckanden som 

skandaler och andra oegentligheter kan bli ett faktum (Haglund, 2005).
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4. Empiri 
I detta avsnitt redogörs studiens empiriska material. Respondenternas svar kommer att delas in i två 

huvudområden; internkontroll samt information och kommunikation. En sammanställning är gjord för 
att få bättre överblick över respondenterans svar. Intervjuguiden som har använts finns i bilaga 1. 

4.1 Presentation av företagen 
Det empiriska materialet är baserad på personliga intervjuer. Vi har intervjuat sex företag och 

valt att göra avgränsning till onoterade företag med minst 50 medarbetare och som har sitt 

huvudkontor i Västra Götalands län. Intervjuerna har genomförts med personer som innehar 

en ledande befattning, alltifrån företagsledare, ekonomichefer till produktion- och 

kvalitetsansvariga. Majoriteten är i dag certifierad enligt ISO:s riktlinjer för kvalitet och miljö. 

Endast ett av de besökta företagen tillämpar sig av andra riktlinjer, vilket beror på deras 

speciella kundrelation. Företagen och respondenterna har som tidigare nämnts av särskilda 

skäl valts att redovisas anonymt.  

Presentation av företag A 
Företag A är verksamma inom industrisektorn och är ett familjeägt företag som startades 

under 1950-talet. Huvudkontoret finns i Västra Götalands län och har säljkontor i ett flertal 

andra länder. Företaget har cirka 450 medarbetare runt om i världen, varav cirka 200 finns i 

regionen. Omsättningen är ungefär 400 miljoner kronor per år. Företaget är både kvalitets- 

och miljösäkrade enligt ISO 9001 och 14001. Respondent A arbetar som ekonomiansvarig i 

företaget. 
 
Presentation av företag B 
Företag B är ett familjeägt företag som är verksamma inom tillverkningsindustrin och 

grundades på 1890-talet. Huvudkontoret är beläget i Skövde kommun med mindre säljkontor 

utspritt i Norden. Företag B har idag cirka 80 medarbetare och omsätter 125 miljoner kronor 

per år. Visionen är att växa till det dubbla inom tre år. De är certifierade enligt	  SS-EN ISO 

9001. Respondent B är företagets ägare, ledare och ekonomiansvarig. 
 
Presentation av företag C 
Företag C grundades på 1940-talet och blev amerikanskägt under tidigt 2000-tal, för att sedan 

åter bli ett svenskägt företag. Idag ingår företaget i en koncern med huvudkontor i Göteborg. 

Företaget består av tre affärsområden inom tillverkning och industrin. De är certifierade enligt 

ISO 9001 och 14001 Företaget har cirka 400 medarbetare och finns runt om i Västra 

Götalands län och en omsättning på cirka 680 miljoner kronor. Förutom produktionsfabriker i 
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Sverige har de även fabriker utomlands. Respondent C är ekonomiansvarig och har sin 

arbetsplats i Falköping. Respondent C:s arbetsuppgifter omfattar alla de tre affärsområdena. 

Det är i Falköping som administrationen för alla områden sköts, detta för att kunna 

effektivisera arbetet på bästa sätt. 
 
Presentation av företag D 
Företag D är ett familjeägt företag som består av cirka 250 medarbetare och med en årlig 

omsättning på drygt 800 miljoner kronor. Det är ett tillverkandeföretag som är beläget utanför 

Falköping. Företag D har särskilda miljökrav från deras enda kund. Vi fick möjligheten att 

intervjua dels en person som är ansvarig inom produktion (Respondent D1), samt en person 

som är mer insatt i företagets ekonomi (Respondent D2). 
 
Presentation av företag E 
Företag E är ett familjeägt företag inom åkeribranschen med verksamhet på många olika 

områden, ett exempel är avfallshantering. Detta innebär att företaget har en väl utvecklad 

egenkontroll då de har en stor miljöpåverkan att ta hänsyn till. Deras huvudkontor finns i 

Falköping med cirka 60 medarbetare. De är verksamma från Dalälven ner till Trelleborg. De 

har en årlig omsättning på cirka 200 miljoner.	  Deras verksamhetssystem är sedan många år 

ackrediterat av Swedac och innehar miljödiplom från Falköpings kommun. Respondent E är 

miljö- och kvalitetsansvarig. 

 
Presentation av företag F 
Företag F är ett familjeägt företag som startades under tidigt 1900-tal. Idag har förtaget växt 

och har cirka 250 medarbetare. Företag F omsätter årligen ungefär 400 miljoner kronor. De är 

ett tillverkandeföretag som har huvudkontor och produktion i Vara kommun. De äger fem 

egna butiker runt om i Sverige där deras produkter visas och säljs till kund. Företaget är både 

ISO 9001- och 14001-certifierade. Respondent F är företagets ägare och ledare. 

4.2 Internkontroll 
Internkontroll visade sig vara svår definierat. Varje respondent har sin egen syn på vad 

begreppet innebär för dem. Det framkom tidigt att de besökta företagen inte prioriterar 

internkontroll särskilt högt. Det finns ingen som enbart arbetar med internkontroll utan det är 

upp till varje medarbetares ansvar att följa de uppsatta riktlinjerna och policys som ledningen 

har tagit fram. Varje nyanställd får en fadder som de kan rådfråga vid funderingar kring hur 

den interna kontrollen fungerar i varje företag. Respondenterna anser att om de har en god 
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internkontroll så skapar det förutsättningar för att uppnå målen. Det ligger i allas ansvar att 

målen uppnås. Däremot ligger det yttersta ansvaret på styrelsen och VD:n. Det är deras ansvar 

att ta fram riktlinjer för hur medarbetarna ska arbeta för att kunna nå målen.  

Internkontroll handlar mycket om att en och samma person inte ska genomföra hela 

processen. Därför finns väl utformade rutiner och riktlinjer. Det är bättre att flera personer är 

inblandade i processen (Respondent A). Respondent B anser att med hjälp av en god 

internkontroll är syftet att se helheten över företaget. Det är bra för medarbetarna att veta att 

det finns kontrollorgan, att det är flera personer som kommer att kontrollera varandra. Detta 

för att minska risken för att oegentligheter uppstår. Respondent B menar att för mycket 

kontroller, rutiner och regler kan göra att det blir tungarbetat, vilket kan bli negativt för 

verksamheten. Det händer att medarbetarna blir ombedda att närsomhelst kunna redogöra för 

sina handlingar. 

”Internkontroll för mig är att ha sådana rutiner som gör att man i möjligaste mån ska minska 

riskerna för att folk ska göra fel både vad gäller medvetna och omedvetna, 

 oftast är det ju omedvetna fel som görs.” 
(Respondent A) 

För företag C innebär internkontroll att försöka ha kostnadskontroll, attestkontroll med mera. 

Ägarna för företaget är mycket för utveckling och de vill inte ha en massa policys och regler 

som är för hämnande utan det är frihet under ansvar som gäller. Ibland kan det bli fel men det 

är bättre att göra någonting fel än att inte göra något alls – ”Learning by doing” menar 

respondent C. För ett par år sedan var företaget amerikanskägt, vilket innebar en annorlunda 

kultur och styrsätt. Det är ett företag som är under större förändringar vad gäller 

verksamhetsstrukturen. Respondent C anser att det var mer fokus på internkontroll under den 

tiden som företaget var amerikanskt ägt och menar på att det är stor skillnad på svenskt och 

amerikanskt ledarskap, då det råder ett hårdare klimat i USA. Att företaget var under 

amerikanskt ägarskap innebar också att de var certifierade enligt SOX, ett system inom 

internkontroll. I och med ägarbytet upphörde företaget att vara SOX-certifierade, hela 

företaget var då uppbyggt för att matcha de hårda kraven som SOX innebar. Det var mycket 

arbete och hårdare krav kring administration. Respondent C menar att företaget har försökt 

dra ner på den biten eftersom det är onödigt att lägga ner tid och resurser på något som de inte 

har krav på sig att utföra. 
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Respondent D1 ser internkontroll som ett slags kontrollsystem, för att säkerställa att 

företagets mål och strategier uppfylls men också som ett styrsystem. Onödiga risker är något 

som de försöker undvika, respondent D2 menar dock att det i synnerhet hade varit mer viktigt 

om företaget varit ett börsnoterat företag med spritt ägande och avvikande intressen hos 

företagsledning, styrelse och aktieägare. Framförallt är det viktigt att den finansiella rapporten 

är tillförlitlig, vilket har med den interna kontrollen att göra. Det sociala, att värna om sina 

medmänniskor och den effektiva verksamheten hör ihop. Företag har mål på att ständigt 

förbättras, samtidigt som kostnaden ska effektiviseras och minskas, det får däremot inte vara 

på bekostnad av medarbetarnas välmående menar respondent D1-D2. 

Företag E är mycket styrt av Länsstyrelsen och tillsynsmyndighet i deras kommun (miljö- och 

hälsonämnden, MÖS). Utöver det har företaget en egenkontroll av sin dagliga verksamhet för 

att följa upp tillståndskrav från myndigheter. Kravet berör hantering av farligt avfall för att på 

så sätt kunna bedriva deras verksamhet. För att säkerhetsställa att de inte hamnar i någon 

konstig situation har de mer utförliga egenkontroller än vad som krävs av myndigheter. 

Företaget hanterar många olika ärenden som bedöms som farligt, både gentemot natur- och 

arbetsmiljön. Därför kräver denna typ av verksamhet en utbredd egenkontroll. Respondent E 

menar på att internkontroll nuförtiden heter egenkontroll. Internkontroll är inget begrepp de 

använder. Företag E är verksamt inom många olika områden och har olika tillstånd som 

kräver särskild utformning av egenkontroll.  

 

Syftet med verksamhetens interna kontroll är enligt respondent D, att målen uppfylls, att 

resurser som finns tillgängliga används samt att de utnyttjas på bästa sätt. En ytterligare 

kontroll är att en extern revisor kommer ut en gång om året och granskar företagen. Den 

externa revisorn ställer frågor för att få sin syn på företaget och dess verksamhet (Företag A- 

F). 

 

Respondent B ser sig själv lite som en revisor och granskar också andra områden än enbart 

ekonomin. I företag E är det VD:n som har det yttersta ansvaret att deras egenkontroll 

fungerar. Ur både ett miljö- och arbetsmiljöperspektiv används riskbedömning som ett 

verktyg. Statistiken kring påbud och olyckor följs sedan upp. För att få bredare kunskap kring 

riskbedömningar och eventuella åtgärdsplaner har de ett nära samarbete med 

företagshälsovården, sjukgymnaster och arbetsmiljöingenjörer.	  Syftet med egenkontrollen är 
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att förebygga risker. Dels måste de kunna bevisa att de har följt alla tillståndskraven som de 

har och styrka detta en gång per år gentemot tillsynsmyndigheten. Till exempel att de inte har 

förorenat vattnet eller hanterat ett ämne som de inte har tillstånd till. Respondent E berättar att 

företaget för ett par år sedan fått en miljösanktionsavgift, detta på grund av att de hade högre 

värden på ett ämne än vad de hade tillstånd för. De är väl medvetna om att de är kontrollerade 

och att det inte går att fuska. Därför har företag E utformat ett egenkontrollsprogram som de 

själva dokumenterar och följer upp.  

Enligt respondent F är syftet med den interna kontrollen att kunden får det de har förväntat 

sig. Det är viktigt att allting blir rätt från första början, främst kanske vad gäller kvalité, 

service och leveranstid. Företaget säljer till privatpersoner och företag. När deras 

företagskunder ständigt växer är det viktigt att de hänger med i dess utveckling. Respondenten 

F menar att de skulle kunna nöja sig med sin nuvarande storlek. Problemet skulle däremot bli 

att när deras kunder växer så måste de börja tacka nej till leveranser eftersom de då inte 

kommer klara av att tillgodose deras behov. Det skulle innebära att företagets kunder ser sig 

om efter en annan leverantör som kan erbjuda en större kvantitet, en sådan situation skulle 

innebära att företag F förlorar mycket intäkter. Med andra ord är det inget alternativ att nöja 

sig med dagens storlek säger respondent F. De har ett tillväxtmål på 10-15 procent per år, en 

högre procenttakt innebär växtvärk och risken för misstag blir för stor (Respondent F). 

Ett sätt att kunna fokusera på det som företaget är bra på, är att outsourca en del 

arbetsuppgifter till andra företag. Företag C har exempelvis outsourcat IT-delen. De saker 

som företaget inte själva behöver ha kompetens på kan de lägga ansvaret hos andra. Det kan 

vara så att kompetensen endast behövs i en viss fas, då är det billigare och effektivare att hyra 

in den kunskapen under den perioden. Genom att ha olika konsulter på plats varje dag får de 

en betydligt bredare kompetens. Det gäller också den externa redovisningen såsom skatter, 

moms och deklarationer. Det är inget som företagets ekonomiavdelning ska behöva ha 

kompetensen för, utan det är bättre och mer effektivt om den kompetensen kommer utifrån 

och att det blir rätt från början menar respondent C. 

 

Som tidigare nämnts har företag C varit amerikanskt ägt, vilket innebar en helt annan syn på 

ledarskap och medarbetare. Det amerikanska ledarskapet är mycket mer för ”släng in – släng 

ut” modellen. Det samma gäller andra delar av världen där företaget också finns. Mycket av 
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denna syn har i dag arbetats bort men det finns fortfarande delar att förbättra menar 

respondent C. 

”Kan det vara så att vi i Sverige värderar oss för högt?”  

(Respondent C) 

Respondent C menar att konkurrensen är enorm på arbetsmarknaden och att vi i Sverige kan 

effektivisera i våra fabriker. Det handlar inte om att flytta alla jobb utomlands, utan rätt jobb 

på rätt plats. Vidare menar respondent C att det går tio utlänska personer på en svensk. Kan 

det vara så att vi i Sverige värderar oss alldeles för högt? Hamnar företaget fel från början är 

det svårt att komma rätt senare och det kan ta väldigt lång tid.   

På huvudkontoret i företag B finns ägare, ledningsgrupp, säljare och de känner en närhet till 

verkstaden som ligger vägg i vägg. De ser sig själva som ett litet företag även då de omsätter 

omkring 125 miljoner. Respondent B ser bara fördelar med att vara ett litet företag, som till 

exempel att besluten kan tas snabbt. Jämfört med ett börsnoterat företag där respondent B 

tidigare har arbetat och berättar att där kunde beslut ältas i månader. För att få investera i en 

maskin krävdes utförliga kalkyler som visade när maskinen skulle vara helt avskriven. 

Börsanalytikernas spekulationer och förväntningar kring positiv avkastning är också 

någonting som respondent B är glad att slippa. Skillnaden på privatägda och börsnoterade 

företag är att privatägda kan basera sina beslut på andra grunder och besluten kan tas med 

magkänsla om så önskas. De ser besluten som långsiktiga, det gör inget att företaget går upp 

och ner, så länge det visar en positiv utveckling i det långsiktiga perspektivet. Andra fördelar 

som respondent B ser med ett mindre företag är att som företagsledare finns möjligheten att 

vara synlig och finnas tillgänglig. Det är också viktigt att riktlinjer och policys som finns i 

företaget även följs av personer i en ledande befattning, för att på så sätt skapa förtroende och 

en gemenskap i verksamheten. Ledningen måste ses som ett gott föredöme och personalen är 

företagets viktigaste tillgång.  

4.2.1 Attestkontroll 
Attestkontroll används aktivt i de företag som vi har intervjuat. Ett praktiskt exempel på det är 

att den person som själv registrerar leverantörsfakturor, inte får vara samma person som 

attesterar och skickar iväg dem. Det är för att fel och misstag ska kunna uppmärksammas i ett 

tidigt stadie. I vardagen handlar det om att hitta omedvetna fel. Det är viktigt att försöka ha 

sådana rutiner så att dessa fel eller misstag går att upptäcka och förhindra. Med omedvetna fel 
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menas att en person råkat skriva fel av misstag, att det blivit en nolla för mycket eller liknande 

på en kundfaktura. En incident som mycket väl skulle kunna hända i företag A är att en 

förväxling mellan SEK och EURO inträffar, eftersom företaget handlar mycket med 

internationella länder. Dock brukar de olika ekonomiavdelningarna på företagen hjälpa 

varandra och påpeka när ett fel uppstått. Värre är när en medarbetare gör medvetna fel, då 

berör det bedrägerier. Det kan vara att en medarbetare tar med en privat faktura och låter 

företaget betala denna. Det finns inget hundraprocentigt system för att ta bort risken för att 

medvetna fel uppstår. Om en medarbetare verkligen vill begå ett fel medvetet, hittar den alltid 

ett sätt att gå runt kontroller menar respondent A.  

De externa revisorerna har en betydelsefull roll för företagen om de upptäcker eller ser några 

brister i den interna kontrollen. Ekonomichefer har attest till att varje månad stämma av alla 

konton och det bidrar till en god internkontroll. Det är företagsledaren som har det yttersta 

ansvaret och som godkänner rutinerna kring internkontroll. Respondenten A som är 

ekonomichef har regelbunden kontakt med företagsledaren. De har så kallade ledningsmöten 

en gång per månad och det är dessutom lätt att stämma av med företagsledaren om behov 

skulle uppstå i den dagliga verksamheten. Attestkontrollerna ses över och utvärderas en gång 

per år. Inom företaget har interna risker inget stort fokus. Respondent A tror att det kan bero 

på att företaget inte har varit med om någon större incident. På så sätt har de inte känt något 

större behov av att införa något större fokus på internkontroll. Respondent A nämner återigen 

betydelsen av att flera personer är insatta. 

”Att ha för mycket kontroller, rutiner eller regler kan göra att det blir för tungarbetat, vilket 

blir negativt för verksamheten.”  

(Respondent C) 

Företag C använder sig av ett affärsprogram som talar om vilka konton som fakturorna ska 

belasta och även till vilket belopp som personen har behörighet till inköp. Respondent C anser 

att det är en stor säkerhet i detta system, har inte personen tillräcklig behörighet för att 

genomföra ett köp ska det gå vidare till närmsta överordnad. Det är företagets tanke men de 

säger att de inte är riktigt där än. Mycket beror på att de har gjort en hel del uppköp av andra 

företag. Respondent C säger att företaget har växtvärk, att det tar tid innan alla enheter har 

funnit sig till rätta. Exempelvis har företaget haft svåröverkomliga attestkontroller som inte 

har gått att följa. Respondent C menar på att det är viktigt att saker och ting inte görs för svårt.	  

Eftersom företaget ständigt förändras, medarbetare slutar, det kommer in nya och så vidare är 
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det lite svårt med den interna kontrollen. Det ska göras en utredning om vilken behörighet 

personen ifråga ska ha i systemen. Det ska utredas vilken attesträtt personen ska ha. 

Respondent C anser att de för tillfälligt inte har råd med att anställa en person som endast 

sitter och ansvarar för den interna kontrollen.  

Respondent F säger till en början att de överhuvudtaget inte arbetar med internkontroll. Dock 

kommer attestering upp i samtalet, vilket företag F arbetar mycket med. Det är alltid minst två 

personer som attesterar, oftast den person som gjort ett inköp och dennes närmsta chef. Vad 

gäller inköp av material till produktion ser det annorlunda ut. De använder sig av ett system 

som är välkänt inom industribranschen. Systemet känner av när lagret går under en viss nivå, 

det ger då indikation på att en nybeställning behövs av vilka varor samt till vilken kvantitet. 

Förslaget görs då om till en inköpsorder som skickas till leverantören. De i sin tur bekräftar 

när leverans kan ske. Materialet skickas sedan vidare med faktura och följesedel (Företag F). 

”Om fakturan stämmer med inköpsordern matchas dessa automatiskt vilket  

bidrar till att en attestering inte behövs.”  

(Respondent F) 

Systemet har underlättat väldigt mycket vad gäller arbetet med attestering. Även onödiga 

misstag som den mänskliga faktorn kan innebära kan på så sätt undvikas. Andra inköp såsom 

reklam, annonsering, datorer, verktyg och maskiner som inte är en del av den direkta 

produktionen av produkten måste göras manuellt. Vid dessa inköp får respektive avdelning 

kontrollera att fakturan stämmer med inköpsordern, sedan hamnar den hos respondent F som 

tidigare nämnt är företagsledare, vilken är den enda som får attestera dessa fakturor. I 

inköpsprocessen görs stickkontroller där kommentarer bifogas som förklaring till vart 

produkten finns och vad den ska användas till (Företag F). 

 

4.2.2 Modeller och system 
Alla företag utom företag D och E följer ISO, som är en certifiering inom kvalitet och miljö. 

ISO-certifiering betecknar hur rutiner visar på att produkter och tjänster är säkra, pålitliga och 

av god kvalité samt hur en attestkontroll skall klargöras. 

”En instruktion om hur det ska gå till samt vilka personer som har rätt att attestera upp till en 

viss summa, blir det högre än det så ska det gå till VD:n”  

(Respondent A) 
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Företag B är sedan 2006 certifierade enligt ISO 9001. Det visar på att företaget har rutiner 

som stämmer, kvaliteten är god och att det tas ett ansvar för miljön. Enligt respondent B är 

idag nästan alla tvungna att vara certifierade enligt ISO, eftersom kunderna ställer höga krav. 

Företaget följer inte någon specifik modell men de arbetar mycket med kalkyler och analyser 

för att på så vis följa upp hur många produkter som har sålts, om det är sålt till rätt pris och 

om lagret är rätt värderat. 

Även företag C har ett affärssystem som styrs genom att företaget är ISO 9001-certifierade 

och det kräver en del rutiner och beskrivningar. Det finns även lite utrymme för eget styrande 

av vad som ska läggas in i systemet. Företagets kunder är stora och internationella, vilket gör 

att de ställer stora krav på att företag C ska godkännas som leverantör. Var och en av dem har 

egna system för internkontroll. Det räcker med andra ord inte att endast var ISO certifierad.	  

Företag C består av tre olika affärsområden, vilka de är på väg att dela in i egna bolag då de 

blivit så pass stora att de inte längre kommer vara möjligt att hantera från en centralenhet. 

Respondent C har även arbetat med att ta fram en ny modell, en kombination av ett system 

som ska hjälpa företaget. Företagets målsättning mäts via ett system som omfattar Vision, 

Affärside, Mål och Strategier, VAMS. Det är någonting som koncernen har kommit på, de 

säger att de VAMSar. Det gör de olika affärsområdena och ledningsgrupper tillsammans en 

gång per år. Där diskuteras och bestäms vart företaget ska, hur de ska dit och vilka mål som 

ska uppnås berättar respondent C. Idag handlar mycket om att kunna investera och 

automatisera i verksamheten. Det beror på att i Sverige är en medarbetare högavlönad jämfört 

med en medarbetare utomlands, det är då viktigt att effektivisera på grund av den höga 

konkurrensen.	  Företaget har även använt sig av LEAN, som är olika typer av verktyg eller 

hjälpsystem för att snabbt identifiera, eliminera eller underhålla specifika fenomen. Med 

LEAN menas helt enkelt ”mer värde för pengarna”, hur saker kan byggas för att göra det så 

optimalt och effektivt som möjligt. Ett annat system eller modell som företaget använder sig 

av är det så kallade ”click-view”, ett slags presentationssystem som tankar över den 

information som ägarna är intresserade av från företagets affärssystem. Det gör att de själva 

kan välja att få ut exempelvis resultaträkningen på det sätt som de vill ha den. Det är betydligt 

mer effektivare med detta system, än tidigare när medarbetarna fick sitta och plocka ut 

siffrorna för hand. Det har också minskat risken för att fel ska uppstå vid denna process, 

eftersom systemet tankar över informationen direkt från affärssystemet. Enligt respondent C 

var det ett bra men krävande projekt att införa. Även om en investering av sådant slag kostar, 
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måste det jämföras med vad en medarbetares årslön hade kostat för att istället sitta dag ut och 

dag in och plocka med siffror. 

”Det handlar inte om att springa snabbare, utan att investera i maskiner  

som gör att arbetet flyter bättre.” 

 (Respondent C) 

Respondent D2 känner till COSO- modellen och det är möjligt att företaget använder sig utav 

vissa delar. Men det ska inte ses som ett aktivt val, utan är mer en slump att företag D i så fall 

kommer in och berör dessa delar. Med andra ord en specifik modell följs inte utan de har satt 

upp en internkontroll som de tycker fungerar. Företaget har tidigare varit ISO certifierade men 

det är inget de arbetar efter längre. Istället har deras kund tagit fram ett eget system, som 

framförallt berör arbetsmiljön på företaget. Även andra system såsom Forest Stewardship 

Council (FSC) och skogsspårning (att de regelbundet måste rapportera ursprung, volym och 

art på allt trä som används i produkterna).  Kundens krav blir deras krav betonar 

respondenterna D1 och D2. 

Respondent E anser inte att företaget har en specifik modell utan de har själva tagit fram en 

enkel form av kontrollprogram. Det som är viktigt vid utformningen av kontrollprogrammet 

är att hitta de olika kontrollpunkterna som krävs för att kunna säkerhetsställa deras behov. 

Detta görs manuellt med hjälp av checklistor och Exceldokument. Det är också viktigt att de 

anpassar sig efter verksamhetsstrukturen och ser till dess behov (Företag E). 

En stor del av företag Fs kontroller handlar om kvalitetskontroller ute i produktionen. 

Exempelvis så ska var femtionde produkt genomgå en kontroll som innebär en mätning av 

avstånd och mått, att slutprodukten är enligt de ritningar som gjorts tidigare. Även 

stickkontroller förekommer i produktionen. Det är viktigt vid varje nyproduktion att allt 

stämmer, då görs det fler kontroller för att minska risken för felaktigheter och andra brister. 

Det är inte bara i produktionen som dessa kontroller görs utan det är genomgående i hela 

tillverkningsprocessen, från inköp av material tills produkten hamnar i måleriet menar 

respondent F. Kontrollerna ligger i medarbetarnas arbetsuppgifter så det är på var och ens 

ansvar att det genomförs. Även företagets säljare gör kontroller att deras ritningar har rätt 

mått enligt kundens önskemål. Det är de som tar emot en beställning och sedan skickar den 

till orderavdelningen som gör en extra kontroll. Det kan vara så att deras ritningar inte 

fungerar att tillverka i praktiken eller liknande, dessa ordar skickas då tillbaka till säljaren 
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som får ta en ny diskussion med kunden. När beställningen stämmer skickas den vidare till 

produktion där ytterligare en annan person mottar beställningen och bevakar att produktionen 

blir korrekt (Företag F). 

”De medarbetare som har arbetat ett par år vet precis hur de ska kontrollera och granska, 

för de som är relativt nya finns det riktlinjer och policys att ta del av.”  

(Respondent F) 

Företaget F är certifierade enligt ISO sedan 1996 då det var ett krav från de stora 

företagskunderna. Enligt respondent F är ISO en viss form av internkontroll, för att kunna 

visa att det arbetas med kvalité och på vilket sätt. I början upplevdes det som någonting 

påfrestande och det var inte många som såg möjligheterna med att införa ISO. I takt med att 

företaget växte började de också förstå syftet. Dock är det tidskrävande eftersom det innebär 

mycket dokumentation och hur rutinerna ska se ut. Att få företagets rutiner nedskrivna ser 

idag respondent F bara som någonting positivt. Det är en stor fördel när det anställs nya 

medarbetare, som på ett enkelt sätt kan ta del av dessa. Det har också medfört att de fått 

fundera över hur de verkligen arbetar. De har ett eget verksamhetssystem där ett antal interna 

revisorer ingår. Interna revisorerna är ett antal medarbetare från olika avdelningar inom 

verksamheten både från produktion- och tjänstemannasidan. De arbetar två och två som sätter 

upp en plan över året. De har sammanställt allt i en pärm som visar vad som ska kontrolleras, 

vilka som är ansvariga för kontrollen och under vilken period som det ska ske. Varje år är det 

olika områden som företagets egna interna revisorer granskar. Även respondent F är en av de 

interna revisorerna. Företaget ser det som ett bra och naturligt sätt att komma ut i 

verksamheten och få en detaljerad insyn. När de åker ut till företagets butiker genomgås också 

en slags intervju med personalen för att exempelvis se hur ett kundmöte går till. Syftet är att 

se om rutiner följs eller om de arbetar på ett effektivare sätt. På så vis kan de ständigt göra 

uppdateringar och se så att verksamheten följer de utvecklingar som ledningen har beslutat 

om. Det ingår i ISO 9000 att genomföra sådana interna kontroller (Företag F). 

4.3 Information & kommunikation 
I de besökta företagen skiljer det sig huruvida medarbetarna kallas till möten. Somliga företag 

lägger en större vikt i att genomföra informationsmöten än vad andra gör. Företag A har som 

regel att kalla alla medarbetare till ”stormöte” en gång om året. Där i mellan har ledningen 

möten varje månad med de olika avdelningscheferna för att följa upp informationen från varje 

avdelning. Respondent B berättar att en gång varje månad kallas medarbetarna till möte för att 
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gå igenom relevant information och om olika nyckeltal för att på så vis rapportera hur 

företaget går. Hur ofta eller på vilket sätt som företagen väljer att träffas för möten är olika 

beroende på antalet medarbetare.  

Företag E träffas näst intill dagligen vid frukosten, då ges det alltid möjlighet att informera. 

Respondent E menar på att det är lätt att ringa ett par telefonsamtal och samla alla 

medarbetare om det skulle behövas. Det är ett dilemma som respondent C däremot har 

funderingar kring är hur de ska lyckas samla alla sina medarbetare för ett informationsmöte. 

Eftersom företaget är stort och har medarbetare som dessutom arbetar i skift, vilket gör att det 

är en utmaning att få med alla. För att effektivisera tiden är det viktigt att så många som 

möjligt kan medverka. Dock menar respondent C att det är svårt att få någon respons från 

medarbetarna när det är stora möten med många personer. Det är många som inte vågar eller 

känner sig bekväma med att ställa sina frågor i en stor grupp. De har testat att i vissa fall bryta 

ner till mindre grupper, för att kunna få mer feedback. Det är viktigt att alla får uttrycka sina 

åsikter och tankar.  

”Information är svårt, hur ska företaget kommunicera med sina medarbetare på absolut 

bästa sätt?” 

(Respondent C) 

Både respondent B och C tar upp och benämner vikten av en personlig kontakt. De kallar det 

för ”face-time”. I Företag C är det dock mer planerat när dessa tillfällen ska ges, då de är av 

en betydande storlek. Företag B har fortfarande ett mindre antal medarbetare och där finns all 

möjlighet till personlig kontakt. Någonstans runt 200 medarbetare, sedan anses det för svårt 

att kunna allas namn och den personliga kontakten blir svårare att hålla menar respondent B 

som hänvisar till ett uttalande från Percy Barnevik. 

Majoriteten av de besökta företagen är familjeägd. De flesta menar på att inom familjeägda 

företag är kulturen mer personlig. Respondent A tror att det skapar en bättre gemenskap 

eftersom ägarna är väldigt måna om sina medarbetare och uppmärksammar bemärkelsedagar 

och liknande. Respondent B menar att till skillnad från ett börsnoterat företag är medarbetarna 

inte en bricka i ett spel. Inom företag B finns känslan att de är ett lag som gärna umgås med 

varandra utanför arbetet.	  För att ett företag ska må bra ska det vårdas på ett ömsesidigt och 

respektfullt sätt. Bör det därmed finnas regler och policys, som är viktiga att följa upp. 

Företag B har konstruerat en broschyr som varje medarbetare har tilldelats. Syftet är att få 
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medarbetare att arbeta mot samma riktlinjer och mål. Broschyren berör företagets 

grundvärderingar och det är viktigt att kunderna upplever de som pålitliga, stabila och att de 

kan se ett långsiktigt samarbete tillsammans. Möten och den personliga kontakten är oerhört 

viktig för det går inte att bara lämna ut information på ett papper. På möten ges möjlighet till 

att förklara och förtydliga information och för medarbetarna ges det möjlighet till att ställa 

sina frågor.  

Företag C och dess medarbetare styrs mycket av regler och riktlinjer. Ett exempel är på IT - 

avdelningen där internkontroll ses som en säkerhetsfråga där det finns regler och policys över 

vad som får göras och inte. De har valt att blockera sidor som de anser att medarbetarna inte 

har nytta att besöka via företagets datorer. Den största orsaken sägs vara rädslan för spam 

eller att någon obehörig ska kunna hacka sig in i företagets nätverk men även att hålla isär 

jobb och privatliv. På arbetstid ska inte medarbetarna vara inne på exempelvis Facebook eller 

Blocket. Företag C:s tanke är att var och en inte ska behöva tänka på vilka sidor som är 

tillåtna eller inte, därmed har en spärr lagts in på de otillåtna sidorna. Det är för att minska att 

ingen av misstag går in på en sida som har högrisk för spam. Men företaget har haft en hel del 

diskussioner angående denna fråga om vilka sidor som ska vara stängda eller inte. Respondent 

C menar att det är viktigt att vara lyhörd och lyssna på medarbetarna, det gäller att inte lägga 

locket på helt, vissa sidor såsom Youtube kan vara användbart i vissa arbetsmoment därför 

anser respondent C att behovet ska få styra. 

Etik och moral är något som företag D tar på största allvar. Ingen diskriminering är tillåten, 

vare sig inom verksamheten eller vid nyrekrytering. På deras anslagstavlor runt om i fabriken 

sitter det lappar som påtalar budskapet om att ingen får lämnas utanför. Respondent D1 och 

D2 är klart överrens om att det är oerhört viktigt att medarbetarna mår bra och att de trivs på 

arbetsplatsen.  

”Om inte medarbetarna mår bra, hur ska vi då kunna driva företaget framgångsrikt?” 

(Respondent D1 & D2) 

Något som alla företagen anser viktigt är att ta hand om sina medarbetare. Både företag C och 

företag E har ett samarbete med företagshälsovården. I företag D har de tillgång till en 

sjukgymnast och andra friskvårdsmöjligheter. Somliga av dessa är också tillgängligt för de 

medarbetares familjer, även samhället i sig har fått tillgång till en del av företaget. 
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Alla besökta företag har satt upp sina riktlinjer och policys som gäller för arbetsplatsen. 

Företag D har samlat de i en svart pärm som finns tillgänglig för medarbetarna. Företag F 

använder sig mycket av sitt intranät, dels genom att nå ut med information men också som en 

plats där de samlar företagets policys. Intranätet har alla medarbetarna på företag F har 

tillgång till. De som arbetar ute i fabrikerna har tillgång till datorer i sina så kallade 

”pausrum”. Tjänstemännen har sina egna datorer vilket innebär att de också har tillgång till 

mail. Kommunikationskanal via mail är generellt bara något som företagens tjänstemän har 

tillgång till. Ute i fabrikerna är det genomgående anslagstavlor som används för att sprida 

information berättar respondent F.  

En annan kommunikationskanal som både företag C och företag F använders sig av är en 

företagstidning. I båda fallen skickas den dock också ut till externa parter, såsom kunder och 

leverantörer. I dessa tidningar kan det exempelvis stå om nya produkter. Dock innehåller den 

inte någon direkt information som endast är till för de interna medarbetarna eftersom den går 

ut till externa parter. Företag F ger ut sin tidning två gånger om året, en på våren och en på 

hösten. Där i mellan skickas det ut elektroniska nyhetsbrev. Deras tidning är kundfokuserad, 

hur företaget kan hjälpa sina kunder. Företaget ska ses som ett tryggt och personligt val. I 

varje tidning lyfts även en medarbetare och ett specifikt säljområde fram, allt för att ge en så 

personlig känsla som möjligt. 

Företag C har genom åren haft en del problem med publiceringar i media, såsom i lokala 

tidningar. Företag C är ett företag som växer genom uppköp av mindre företag och som även 

etablerat sig utomlands. En lokaltidning skrev för något år sedan att de skulle säga upp 

personal i en svensk stad och flytta deras arbeten utomlands. Det skapade en stor oro hos de 

berörda personerna när de slog upp tidningen och fick se vad som stod. Respondent C menar 

att det självklart inte var sant, de varslade inte personalen i den svenska staden. Respondent C 

anser att ”all publicitet är bra publicitet”. Medarbetarna i företaget fick antagligen en 

tankeställare, om de inte forsätter att göra ett bra jobb eller till och med ett ännu bättre jobb, 

kanske företaget faktiskt väljer att flytta tjänsterna utomlands berättar respondent C. 

När en medarbetare slutar hos företag A genomförs en intervju med anledning varför 

personen väljer att sluta. På så sätt följer de upp om orsaken kan gälla eventuella missnöjen. 

Något sådant missnöje har ännu inte kommit fram, vilket är en orsak till varför inget fokus 

läggs på etiken menar respondent A. Däremot har de nyligen arbetat fram en medarbetarenkät 
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som varje medarbetare ska svara på en gång per år. Statistik sparas för att kunna följa upp 

under ett par år och det är ett steg i rätt riktning (Respondent A). 

Vad gäller återrapporteringen från medarbetarna till cheferna sker det generellt kontinuerligt. 

Majoriteten av de besökta företagen är fortfarande relativt små, med en någorlunda platt 

organisationsstruktur. Det gör att medarbetarna har nära till cheferna, de allra flesta har en 

daglig kontakt. Företag C skiljer sig något, då de för det första är fler till antalet medarbetare 

men också då de är utspridda i andra delar av världen. VD:n och ägarna för företaget arbetar 

på annan ort, kontoret där administrationen sköts för Sverige ligger avskilt från fabrikerna. I 

deras fall sker återrapporeteringen i flera led, medarbetarna får meddela sina närmsta chefer 

som avgör om det ska föras vidare uppåt i organisationen.  

Företag F har vuxit och blivit ett stort företag. VD:n och ägarna har inte längre samma 

möjlighet till att vara närvarande som tidigare. Dock ligger kontoret anslutet till fabriken, det 

är öppna dörrar, vem som helst kan komma upp och prata med någon ansvarig. Ägarna sitter 

på plats och arbetar, så länge de inte ska besöka någon leverantör eller liknande berättar 

respondent F. 

I företag D som till antalet medarbetare är i liknande storlek som företag F, sker 

återrapporteringen på likartat sätt. Dock är inte verksamheten utspridd i säljbutiker runt om i 

Sverige. Utan allt sker från Falköping, kontor och fabrik ligger i samma byggnad. 

Återrapporteringen menar respondent D1 och D2 är enkel. Företagets ägare är ständigt ute 

och går i fabriken, de är närvarande och syns mycket. Därmed är möjligheten till direkt 

kommunikation således stor.  Respondent D1 menar på att företaget använder sig av ett 

ledarskap som kallas ”management by walking around”. Detta är något som flertal av de 

besökta företagen strävar efter. 

I stort har alla förtagen en personalklubb som anordnar olika aktiviteter, till vissa är också 

medarbetarnas familjer välkomna (Företag, A, B, D). Det kan exempelvis vara en fiskedag 

eller grillafton. Företag F har gruppaktiviteter där varje grupp får en summa som de sedan 

själva får bestämma vad de vill göra med. Vanligtvis brukar aktiviteterna bli en middag eller 

gå och bowla. Dessa sker två gånger per år, en på våren och en på hösten. Det beror på att de 

har vuxit så mycket att det är svårt att samla alla vid ett och samma tillfälle berättar 

respondent F. 
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4.4 Sammanställning av det empiriska materialet 
Nedan kommer en sammanställning av det empiriska materialet att presenteras. Vi har valt att 

strukturera upp respondenternas svar från intervjuerna. Detta för att få en lättare överblick 

över de gemensamma begreppen och för att kunna betrakta och identifiera likheter och 

olikheter mellan respektive företag. Analysavsnittet kommer främst att bestå av 

respondenteras svar sammankopplat med tidigare forskningsstudier.  

 Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F 

Omsättni
ng 
(mkr) 

400  125  680 800 200 400 

Ägare 2 1 2 3 1 2 

Med-
arbetare 

450 80 400 250 60 250 

Gransk-
ning 

Interna 
kontroller 
 
+ 
 
Extern  
revisor 

Interna  
kontroller 
 
+ 
 
Extern  
revisor 

Interna  
kontroller 
 
+ 
 
Extern  
revisor 

Interna 
kontroller 
 
+ 
 
Extern 
revisor 

Interna  
kontroller 
 
+ 

Extern 
revisor 

Interna  
kontroller/ 
omfattande 
intern revision 
+ 
Extern 
revisor 

Kontroll-
aktiv. 

Attestering 
godkänns av 
avdelningschef/ 
VD:n -  
beroende  
på summa 

ISO-
certifierade 

Attestering 
godkänns av 
VD:n – 
om det 
överstiger 5000 
kr 

ISO- 
certifierade 

Attestering 
godkänns av 
ekonomi- 
Avdelning 
Kostnads-
kontroll 
ISO- 
certifierade 

Attestering 
godkänns av 
VD:n 
 
Forest 
Stewardship 
Council 
(FSC) & 
Skogsspår. 

Attestering 
godkänns av 
VD:n 

 
 
Ackrediterad 
av Swedac 
samt innehar 
miljödiplom  

Attestering 
godkänns av 
VD:n - 
beloppsgräns 

 

ISO-
certifierade 

Risk-
bed. 

Ej fokus på 
interna risker 

Noterar 
påträffade  
fel som följs 
upp 

Blockerat 
otillåtna 
internetsidor 

 
 
Externa 
specialister 
 

Försäkringar 
 
 

Främst vid 
attestering i 
övrigt inget  
stort fokus  

Statistik för 
att få bredare 
kunskap 

Åtgärdsplan. 
 
Externa 
specialister 

Aktivt arbete  
med 
systematisk 
arbetsmiljö 
 
 
Riskanalyser 
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 Företag A 
 

Företag B 
 

Företag C 
 

Företag D 
 

Företag E 
 

Företag F 
 

Kontroll-
miljö 

Familjär 
företags- 
kultur 
 

Arbetar inte  
aktivt med 
genusfrågor 
 
Medarbetar-
undersökning 
 
 
Friskvårds-
belopp 

Familjär 
företags- 
kultur 
 

Jämställd- 
hetsplan 
 
Aktivt 
samarbete  
med skolor 
 
 
 
Fritids-
aktiviteter 

Strikt  
Företags- 
kultur  
 

Samlad 
kompetens  
bäst 
 

Medarbetar-
index 

 

Motivations-
dagar 

Familjär 
företags- 
kultur 
 

Aktivt 
arbete emot 
diskrimineri
ng 
 
 
Fritids-
aktiviteter/ 
Personal-
klubb 

 
Sponsring 

Familjär 
företags-
kultur 

 

Mans- 
dominerat 
 

 
 
 
Saknar 
fritids-
aktiviteter 

Familjär 
företags-
kultur 
 

Bladande 
grupper- både 
kön och ålder 
 
 
 
 
Fritids-
aktiviteter 
 
 
Sponsring 

Informa-
tion & 
kommun
-ikation 

Personlig 
kontakt 
 
 
 
Lednings-
möten 
en gång/månad 
avdelningschef 
informerar 
medarbetare 
 
Stormöten  
en gång/år 
 
 
Möjligt till 
återrapportering 

Personlig 
kontakt  
 
 
Månadsmöten  
med 
medarbetarna 
 
 
Videokonferens 
 
 
 
Anslagstavlor 
/mail 
 

Personlig 
kontakt 
svårt p.g.a. 
skiftarbeten 
 
Månads-
information 
 
Utvecklings-
samtal 
en gång/år 
 
Anslags- 
tavlor 
 
Svårt med 
återrapportering 
 
Företags- 
tidning 

Personlig 
kontakt 
 
Lednings-
möten – 
arbets-
ledaren för 
information
en vidare 

Infor.-möte  
två gång/år 

Anslags-
tavlor 
 
 
Direkt 
kommunika
-tion – ej 
mail  
internt 

Personlig 
kontakt 

 
 
Frukostmöten 
 
 
 
 
 
Anslags-
tavlor/ 
Chaufförs-
handbok 
 
Direkt 
kommunika-
tion- 
ej mail 
internt 

Personlig 
kontakt 
 
Gruppmöten 
 
 
 

 
 
Intranät 

 
 
Återrappor. 
till närmsta 
chef 
 
Företags-
tidning 
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska referensram kopplat till det empiriska materialet ligga till 

grund. Analys kring likheter och olikheter hos de valda företagen kommer att ske. 

5.1 De onoterade företagens influens av COSO:s modell 
Internkontroll är ett verktyg för att uppnå företagets mål och ska ses som en pågående process 

av åtgärder. Internkontroll anses vara en ledningsfråga då det handlar om att ha kontroll över 

verksamheten och ekonomin, att kunna styra mot effektivitet men också att kunna hålla 

ordning och reda runt omkring (Rezaee, 1995). Alla de besökta företag har en strävan efter att 

vara så effektiva som möjligt. Tid är pengar. Det är därför det får anses vara extremt viktigt 

med att ha ett genomtänkt arbetssätt.  

Det var ingen respondent som sade sig använda COSO:s modell för internkontroll. Något som 

vi finner oväntat med tanke på modellens syfte att underlätta vid framställning av den interna 

redovisningen och dess internationella spridning. Däremot av vad vi kan utläsa från de svar 

intervjuerna gav så finns det en stor möjlighet att de kan passa in under de riktlinjer som 

COSO-modellen berör.  

Nedan analysers modellens fyra första beståndsdelar för att sedan beröra information och 

kommunikation. 

5.1.1 Granskning 

De interna kontroller som företaget valt att tillämpa måste enligt FAR förlag (2006) 

utvärderas och granskas. Företag F utmärker sig lite extra då de kan anses arbeta väldigt likt 

de riktlinjer som berörs i COSO – modellens beståndsdel. De arbetar flitigt i den dagliga 

verksamheten med att utvärdera de kontroller som genomförs, de undersöker också hur väl 

kontrollerna fungerar i praktiken och om det finns förbättringsmöjligheter.  

Vad gäller granskning har alla de besökta företagen en extern revisor som genomför en 

kontroll och granskning varje år.  

Det som förvånar är att de övriga respondenterna inte själva nämnde granskningen som ett 

naturligt inslag i den dagliga verksamheten. Risker kan vara så många olika faktorer som bör 

beaktas för företagets överlevnad. Det kan exempelvis vara allt från medarbetares medvetna 

och omedvetna misstag samt granskning av leverantörers betalnings- och leveransmöjligheter 
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till större konjunktursvängningar. Som tidigare nämns i studien är det dock viktigt att 

ledningen gör en avvägning mellan kostnaden och nyttan av granskningen. 

5.1.2 Kontrollaktiviteter 
Syftet med kontrollaktiviteter är att skapa riktlinjer och tillvägagångssätt för att utforma mål 

och aktiviteter för att minska risker (Ramos, 2008). Då ledande företag vanligtvis arbetar med 

förebyggande åtgärder innan en oegentlighet uppstår (Campbell m.fl., 2006), skiljer sig detta 

åt i de mindre onoterade företagen. Det kan grunda sig i att de onoterade företagen saknar den 

erfarenhet som risker medför. En annan bidragande faktor kan vara att det saknas resurser för 

att kunna utföra dessa aktiviteter fullt ut. Det är viktigt att ställa kostnaden mot nyttan som 

utkommer från handlingen. Skriftliga riktlinjer får anses sakna samma behov i de mindre 

företagen där ägarna uppfattas mer närvarande och har en personligare kontakt med sina 

medarbetare. Både respondent B och F menar att om företaget hade varit börsnoterat hade det 

varit mer viktigt att införa ett omfattande styrsystem för att förebygga risker då det även berör 

externa intressanter som aktieägare. Det är företagsledaren eller ägaren som har det yttersta 

ansvaret i de besökta företagen. Tyngden ligger dock i ”frihet under ansvar”. Det är bättre att 

medarbetarna gör någonting än att inte göra något alls. Brytting (2005) menar att det är 

praktiskt omöjligt för ledningen att kontrollera och överbevaka hela verksamheten, vilket 

också stödjer de besökta företagens arbetssätt där medarbetarna sägs ha ett stort ansvar själva. 

Vi upplever att inom företag C saknar medarbetarna samma ansvarsfrihet som i de övriga 

företagen. Det kan bero på den känslan som respondent C gav, dess ”släng in –släng ut”, 

fortfarande finns i företagets väggar och inom dess företagskultur. 

Eftersom de besökta företagen är onoterade har de inga externa intressenter som kräver viss 

avkastning. Däremot bör en viss försiktighet ändå visas från ägarens sida då de har ett ansvar 

gentemot sina medarbetare. Ett felaktigt beslut eller investering kan leda till att företaget 

förlorar kapital. Görs det i fel tidpunkt, exempelvis under en lågkonjunktur kan det innebära 

förödande konsekvenser och i värsta fall konkurs. 

Samtliga intervjuade företagen arbetar aktivt med attestkontroll. Det måste ses som en slags 

kontrollaktivitet då syftet och målet är att minska risker för att medvetna eller omedvetna fel 

och misstag ska uppstå, då det oftast är flera personer inblandade. I majoritet är det VD:n i 

företagen som godkänner attesteringen vid en viss beloppsgräns. Det tror vi beror på att VD:n 

vill ha full kontroll över verksamhetens finansiella situation. Det kan också ses som en slags 

granskning över företaget. Nackdelar med att det enbart är VD:n som får utföra attestering 
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kan bli att medarbetarna då känner att de inte har förtroende. Det kan skapa en olustig 

situation om medarbetarna vid minsta lilla inköp måste be om attestering för att kunna 

fullfölja ett inköp. Även kan det ta lång tid att fatta snabba och korrekta beslut om det anses 

vara en omfattande process att gå via VD:n.  Företag C är det enda företag där attestering 

godkänns av enbart ekonomiavdelningen. Orsaken får anses bero på företagsledningens 

distans till verksamheten, då de vanligtvis arbetar från en annan ort och har därmed överlåtit 

ansvaret till ekonomiavdelningen. 

Ett annat alternativ på en slags kontrollaktivitet kan vara då företagen är ISO-certifierade. Att 

vara ISO-certifierad innebär en del kontroller och granskning som skapar en hög kvalitet på 

företag. Det kan vara alltifrån hur en medarbetare ska svara i telefon till att undvika 

driftstörningar (SIS, 2012a). Att certifiera sig enligt ISO ansågs för samtliga intervjuade 

företag som ett krav som växt fram från deras kunder med undantag för företag D som har 

som krav från sin enda kund att tillämpa sig av ett annat liknande system. Företag E har krav 

från tillsynsmyndigheter för att behålla sitt tillstånd. 

Respondent B och F berättar att de till en början inte förstod nyttan med certifieringen då det 

innebar mycket administration och var kostnadskrävande. Allt eftersom tiden har gått, har 

också insikten om nyttan vuxit fram. Att certifiera sig enligt ISO är i grunden frivilligt men 

våra respondenter upplevde detta mer eller mindre som ett krav från dess kunder för att kunna 

vara konkurrenskraftiga gentemot konkurrenter. Det verkar som det är en bra marknadsföring 

att vara certifierade enligt ISO. För kunder som ser företagscertifieringen vet att beroende på 

vilken certifiering de använder, följer ett antal riktlinjer för att effektivt och strukturerat arbeta 

med förbättringsmöjligheter. 

5.1.3 Riskbedömning 

Risker är som bekant något som kan påverka företagets verksamhet. Det kan gälla alltifrån 

interna till externa risker, såsom naturkatastrofer, finanskriser samt medvetna intrång 

(Deloitte, 2012a). Riskhanteringen hjälper företag att undvika fallgropar som kan uppstå 

(COSO ERM, 2004). Respondent C berättade att företagets riskhantering handlar mycket om 

att ha rätt försäkringar, både vad gäller företagsförsäkringar för maskiner och bränder och 

ansvarsförsäkringar på medarbetare och ledningen men också försäkringar på deras produkter. 

Företag C säljer många av deras produkter till USA, där de inte har samma regler och syn på 

stämningar som det är i Sverige och därför är det viktigt att det regleras rätt i försäkringsbrev. 
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John Phelps påpekar att risker också kan ses som en möjlighet och inte bara som någonting 

negativt (Lindroff, 2012). Även om vissa aspekter innebär en risk, kan det också vara så att 

den är värd att ta då det exempelvis kan leda till en bättre avkastning. Enligt företag C finns 

det risk med att tillåta medarbetarna få fri tillgång till internet då de är rädda för olovligt 

intrång och ser det som en säkerhetsfråga. Problemet som då kan bli är att medarbetarna 

känner att de saknar förtroende från ledningen och att de känner sig hämmande i sina 

arbetsuppgifter. 

Risker kan uppkomma både från externa och interna omständigheter (FAR förlag, 2006). För 

att få en bredare kunskap kring riskbedömning använder Företag C och E externa specialister, 

för att på bästa sätt kunna uppmärksamma och förebygga risker. Företag C använder 

försäkringsbolag vid riskbedömning främst vid försäljning av deras produkter till USA, då de 

är rädda för att bli stämda. I företag E är arbetsuppgifterna fysiskt tunga och ett nära 

samarbete sker med företagshälsovården. Det får anses finnas både för- och nackdelar med att 

ta in utomstående hjälp. Att outsourca kompetensen till en extern part kan hjälpa företag att få 

spetskompetens. Detta tillvägagångssätt är framförallt bra om kompetensen endast efterfrågas 

under en kortare period. Nackdelar kan vara att det är kostnadskrävande under en kortsiktig 

period. En annan aspekt som får ses som negativt är att det inte garanterar att samma konsult 

besöker företaget. En introduktion till företaget och dess verksamhet måste då göras om. Det 

kan också vara svårt för konsulten att förstå och ta till sig den kultur som råder inom 

verksamheten. Företagsledningen måste göra avvägningar om den gör korrekta 

riskbedömningar och de får inte helt och hållet förlita sig på den externa parten.  

Respondent A menar att deras företag inte har något stort fokus vad gäller riskbedömning, de 

anser att de inte har något behov utav detta eftersom företaget inte har varit med om någon 

sådan situation. Enligt de riktlinjer som finns är det viktigt att identifiera och analysera risker 

innan en oegentlighet uppstår. Riskhanteringen ska ses som ett hjälpmedel till att nå de 

uppsatta målen (COSO ERM, 2004; Ramos, 2008).  Företag bör vara medvetna om att det kan 

uppstå både interna och externa risker. Det kan förekomma omständigheter som de inte råder 

över. Företag E får anses följa de riktlinjer som finns för riskbedömning då de i den dagliga 

verksamhet ser det som ett instrument. De använder sig av så kallade åtgärdsplaner för att 

förebygga risker. Anledningen till de hårda kontrollerna inom verksamheten är beroende på 

miljö- och arbetsmiljösynpunkter. Respondent E är väl medvetna om att de måste hela tiden 

anlysera och försöka identifiera risker för att en risk såsom miljöutsläpp skulle kunna medföra 
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stora konsekvenser för företaget. Alla de besökta företagen måste mer eller mindre genomföra 

regelbundna riskbedömningar för att inte råka ut för några oväntade överraskningar. 

5.1.4 Kontrollmiljö 
Kontrollmiljö är grunden och visar vikten av internkontroll. I beståndsdelen är integritet och 

etiska värderingar viktiga begrepp, det bidrar till en struktur samt disciplin till verksamheten 

(COSO ERM, 2004). Det ligger på ledningens ansvar att förmedla företagets riktlinjer och 

policys kring den interna kontrollen till medarbetarna. Att ha en öppen dialog och en trivsam 

arbetsplats, där problem åtgärdas snabbt skapar en bra företagskultur (FAR förlag, 2006). Det 

är något som vi har märkt av i de flesta företag finns en bra företagskultur. Förutom i företag 

C, som verkar ha en strikt företagskultur med hänvisning på synen på medarbetarna som 

känns känslokall främst i jämförelse med de övriga företag. De anställer hellre från 

bemanningsföretag och på så vis kan medarbetarnas trygghet minska. Respondent C säger att 

de tidigare har haft ”släng in – släng ut”-modellen när det gäller medarbetarna men att detta 

nu håller på att förändras. Dock anser vi att denna modell och synsätt finns kvar än i dag. 

Kulturen sitter kvar i väggarna och det kommer troligtvist bli svårt och ta lång tid att ändra. 

Respondent A medger att de inte aktivt arbetar med genusfrågor inom verksamheten. Något 

som tros bero på att branschtillhörigheten är mansdominerad. Det kan vara så att de av vana 

inte aktivt söker kvinnliga medarbetare i sin produktion. Statistiken från tidigare 

medarbetarundersökning har visat att det inte finns indikationer angående problem med 

jämställdheten. Företag B har tvärtemot ett stort fokus på denna fråga. De har infört en 

jämnställdhetsplan. För att locka in kvinnor i industrisektorn menar respondent B att kvinnor 

har grundförutsättningar men allmänhetens värderingar har en stor påverkan. Vad som går att 

utläsa från våra respondenters svar är att industrisektorn är mansdominerad och att det i vissa 

företag finns försök till att få in mer kvinnor. Det är oftast etiska värderingar som ligger i 

grunden. Samhället har en syn på att verksamheten är tung och smutsig.  

Majoriteten av de besökta företagen är familjeägda. Många av dem arbetar aktivt i företaget 

och har en personlig relation till sina medarbetare. Familjeföretag samt mindre onoterade 

företag verkar ha mer engagemang kring att skapa en bra gemenskap och relationer till sina 

medarbetare än vad börsnoterade företag verkar ha. Detta kan bero på att börnoterade företag 

har hårdare krav på sig att prestera god lönsamhet. Det kan vara att aktieägarna kräver hög 

avkastning på det satsade kapitalet och därför satsar de inte lika mycket på sina medarbetare 

(Respondent, B).  Företag B och D vill likna sitt ledarskap med ”management by walking 

around” att de ofta är ute och går och pratar med dem som arbetar i fabrikerna. Dörrar till 
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kontor är alltid på vid gavel. En stark familjär företagskultur med insatta ägare som vanligtvis 

vill kolla attesten på fakturor bidrar till att medarbetarna tänker till en extra gång för ingen vill 

sätta ägarna i dålig situation (Respondent, A). När ägarna själva är aktiva och närvarande i 

verksamheten tror vi att det bidrar till en varmare familjär kultur. Att som ägare vara synlig i 

det dagliga arbetet skapar tillit hos medarbetarna. Enligt Philipsson (2004) är det när 

medarbetarna känner att deras arbetsinsatser är till betydelse för företagsledningen som 

medarbetarna är beredde att satsa mer på sitt arbete. 

5.2 Information och kommunikation 
Det är en västenlig fråga hur företagen ska förmedla ut information till medarbetarna. Det 

anses viktigt att alla i företaget vet vad som gäller och kan ta del av de regler och riktlinjer 

som ledningen har tagit fram (Bolman & Deals, 2005). Det gör vissa av de besökta företagen 

med hjälp av så kallade månadsmöten som de har tillsammans med deras medarbetare, där det 

diskuteras hur företaget går och vad som skulle kunna förbättras. Enligt respondent B går det 

inte att endast lämna ut skriftlig information utan möten måste hållas för att medarbetarna ska 

ta till sig information. För att medarbetare ska känna till och arbeta mot uppsatta mål ska 

dessa ha kommuniceras på rätt sätt (Heide m.fl., 2005). I de större företagen A, D, F går det 

inte sammankalla alla medarbetare på en och samma gång utan ledningen har istället 

ledningsmöten. Då är det chefen för respektive avdelning som har till ansvar att föra 

informationen vidare till medarbetare.	  En del av dessa chefer arbetar nära sina medarbetare 

ute i verksamheten, vilket gör att de träffas dagligen och aktuell information enkelt kan tas 

upp och spridas. 

Inom företagsvärlden fokuseras det på att så effektivt som möjligt nå ett högt resultat. Då 

prioriteras tyvärr inte tiden till att läggas på information och kommunikation. Chefer saknar 

generellt den utbildning som efterfrågas inom kommunikationsfrågor. (Heide, m.fl., 2005). 

Respondent B och D1 vill likna sitt ledarskap med ”management by walking around” att de 

ofta är ute och går och pratar med de som arbetar i fabrikerna. Dörrar till kontor är alltid på 

vid gavel. Dock ska det noteras att Företag C har sitt huvudkontor beläget en bit ifrån sin 

verksamhet, där företagets ägare nästintill aldrig är på plats. Mycket ligger i att de är så pass 

stora och har sin verksamhet utspridd och menar på att det skapar svårigheter att finnas på 

plats. Avdelningscheferna får med andra ord ta mer ansvar både vad gäller att informera men 

också att återrapportera till ägarna och visa på gott omdöme. Information och kommunikation 

handlar mycket om att träffas ansikte mot ansikte med sin personal. Medarbetarna värdesätter 
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att ha bra kontakt med sina chefer och anser att den är mer betydelsefull än att enbart ha 

kontakt via allmänna informationsmejl (Simonsson, 2006). 

För företag är det viktigt att information och kommunikation fungerar väl mellan de olika 

nivåerna och att information sprids inom företaget för att nå en effektiv internkontroll 

(Ramos, 2008, Rezaee, 1995). För företag B som har säljkontor utspritt används varje vecka 

videomöten. Respondent B poängterade vikten av att kunna och kommunicera med alla inom 

företaget, att kunna se varandra betyder mer än ett telefonsamtal. Det är för att kunna se till så 

att alla arbetar med samma mål och riktlinjer. Den personliga kontakten mellan företagsledare 

och medarbetare är någonting som företag E och F också värdesätter. Det får anses som ett 

betydelsefullt sätt att tänka om sina medarbetare. Jämfört med att bara se sina medarbetare 

som ett hjälpmedel. 

Anslagstavlor är en väl använd kommunikationskanal. På dessa tavlor sätts information upp 

som anses vara till nytta för medarbetarna, det kan vara riktlinjer, policys, mål samt 

förbättringsåtgärder. Respondent B påtalar gärna öppet till den person när fel och brister har 

uppstått men det är inte för att hänga ut någon medarbetare. Syftet är för att se om felet är 

återkommande och behöver åtgärdas, det kan vara ett redskap som behöver förbättras eller 

bytas ut. Enligt Bryttning (2005) är det viktigt att respektera sina medarbetare och inte utföra 

integritetsbrott. Vilket kan strida mot företag B:s sätt att använda anslagstavlorna. För om en 

medarbetare råkar göra omedvetet fel får det anses vara bättre att respondent B som är 

företagsledare påtalar felet enbart till den person som utförde felet än att hänga ut den på 

anslagstavlan. Respondent B menar säkert väl vid att påtala fel men medarbetaren kan nog lätt 

uppfatta det som ett personligt misslyckande fast det kanske kan beror på exempelvis ett 

maskinfel.  

Vad gäller internkommunikation via mail använder de av dem som anses ha behov av det. I 

de intervjuade företagen användes mail mellan tjänstemännen och externt till leverantörer och 

kunder. För företag är det allt mer vanligt att använda intranät där medarbetarna på eget 

initiativ kan söka relevant information (Heide m.fl., 2005). Företag F använder sig av intranät 

som alla inom verksamheten kan gå in och ta del av information som läggs ut. De har också 

ett omfattande system via intranätet där medarbetarena själva kan ta del av alla de policys och 

riktlinjer som företaget har arbetat fram. Det går att nå sådan information om alla företagets 

olika avdelningar. Företag F var det enda företag som kunde erbjuda datorer i medarbetarnas 

pausrum. Övriga företag har ett intranät men som endast används av de som har tillgång till 
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en dator. Då är det viktigt att de övriga medarbetarna känner att de kan ta del av relevant 

information ändå utan intranätet, exempel via chefen eller arbetsledaren. I det moderna 

ledarskapet förväntas medarbetarna själva aktivt leta efter relevant information och en stor 

anledning till chefers misslyckande i kommunikationen är att de anses ha allt för stor tillit till 

tekniska kommunikationskanaler (Richardson & Denton, 1996). Många medarbetare anser att 

ha en god kontakt med sin chef är en mer betydelsefull kommunikationskanal än att enbart ta 

del av information från exempelvis intranätet (Simonsson, 2006). 

Enligt Lilienthal (2002) kan ett externt kommunikationssystem ge en kanal som effektivt 

bryter ner de hämningar som medarbetarna kan ha gentemot de traditionella 

kommunikationskanalerna. Frågan som då ställs är hur väl företagets ledning lyckats med att 

skapa ett trivsamt arbetsklimat, om de tillämpar en kanal som går via externa parter? Det är 

inte bra om medarbetarna känner sig hämmade eller rädda för att yttra sina synpunkter på 

verksamheten. Det får anses som ett misslyckande från ledningens sida om medarbetarna inte 

känner sig tillräckligt trygga i sin situation. Å ena sidan kommer det alltid finnas de personer 

som räds åt att återrapportera med synpunkter inför grupp, på så vis kan det vara till hjälp med 

en extern kanal, eftersom idén är att kritiken inte går att spåra till vem som sagt det. Å andra 

sidan är det inte nödvändigt för en medarbetare att tala inför en grupp. Inom verksamheten 

borde det vara möjligt till endast personligkontakt med någon chef eller via mail. En 

medarbetare ska kunna lita på att en sådan information eller kritik inte sprids till andra än till 

en som mailet eller mötet var avsedd för. Richardson och Denton (1996) menar att många 

chefer föredrar att säga så lite som möjligt så att de inte ger felaktig information. Det kan 

tolkas som att de är rädda att lova för mycket som de inte kan i slutändan hålla. Medarbetarna 

förväntar att chefer ska ha svar på den information som de kräver. 

De större företagen C och F använder en företagstidning för att nå ut med en allmän 

information. Tidningen skickas ett par gånger om året ut till medarbetare, kunder och 

leverantörer. Ett problem som Företag C har varit med om är att de har blivit utlämnad i 

massmedia. Problemet var att media påstod att företaget skulle flytta arbetskraften utomlands, 

att ett flertal medarbetare i Sverige skulle bli arbetslösa. Det skapade en stor oro i 

verksamheten hos företagets medarbetare. Vi ser det som en stor brist på kommunikation från 

ledningens sida. Vi stödjer detta på Heide m.fl., (2005) som menar på att chefer ibland kan 

övertro sig själva, att de har den kommunikationsförmåga som efterfrågas fast de saknar 

kunskap. Företag prioriterar effektiv styrning mot uppsatta mål att lägga tiden på information 

och kommunikation (Heide m.fl., 2005). 
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6. Slutsats 
I detta avsnitt ges svar på studiens frågeställning genom de slutsatser vi drar.  

Slutsatsen har sin grund i analysavsnittet. 

Internkontroll är en ständigt pågående process som är till för att underlätta och skapa en 

struktur för företag. Som tidigare nämns är internkontroll en ledningsfråga. Det är upptill 

ledningen att informera medarbetarna om den information som berör företaget. De intervjuade 

företagen hade svårt att definiera sin syn på internkontroll. Det stämmer ihop med tidigare 

studier som också har svårt att konstatera vad som menas med begreppet. Det är beroende på 

vilken branschtillhörighet och vilket behov företaget anses ha. Däremot tycker vi att 

respondent A har en bra tolkning kring internkontroll: ”Internkontroll är att ha sådana rutiner 

som gör att man i möjligaste mån ska minska riskerna för att medarbetarna ska göra fel både 

vad gäller medvetna och omedvetna fel.” 

För företagsledningen är det en praktisk omöjlighet att kunna kontrollera och överbevaka hela 

verksamheten. Därför bör medarbetare vara välinformerade om företagets riktlinjer och 

policys. Det är då viktigt att informationen och kommunikationen fungerar väl på alla nivåer 

inom verksamheten. Att använda sig av möten någon gång i månaden anser vi som ett väldigt 

bra sätt att nå ut med aktuell och betydelsefull information. Däremot har vi konstaterat att det 

blir svårigheter till återrapportering från medarbetarna till ledningen om dessa möten blir för 

stora. Det kan vara besvärligt att göra sin röst hörd samt att somliga har svårt att tala inför 

många personer. 

Vi ser en skillnad mellan företag C och de övriga vad gäller ledarnas syn på sina medarbetare.  

Företag C ser mer sina som en ren arbetskraft. Något som inte riktigt delas med de övriga 

företagen som istället ger intryck av att de ser sina medarbetare som en tillgång. Anledningen 

till företag C:s syn tror vi beror på företagets storlek, deras globala spridning och framförallt 

avståndet mellan ledningen och produktionen. Percy Barnevik ska tidigare ha sagt att gränsen 

för personlig kontakt med medarbetarna går vid 200 medarbetare, därefter blir det för stort. 

Något som de intervjuade personerna kan intyga. 

Vi valde att avgränsa oss till onoterade företag som saknar krav på att tillämpa den svenska 

bolagskoden. Dock är COSO ett så generellt ramverk, att det är svårt att inte gå in och beröra 

de fem komponenterna. Det får ses som en omedveten tillämpning då ingen sade sig använda 

sig utav ramverket rakt ut under intervjuerna. Det var ett företag som tog upp modellen men 

som menade på att de inte tillämpar den med en medveten avsikt. Vi blev ändå lite förvånade 
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att inte fler kände till COSO med tanke på de valda företagens storlek och somligas 

internationella spridning. Dock hade vi räknat med att något enstaka företag inte skulle känna 

till modellen.  

Vi gör dock den slutsatsen att de besökta företagen tillämpar modellen men i en varierande 

utsträckning. Det får också anses att beroende på företag läggs lite extra tyngd eller fokus på 

en specifik beståndsdel, något som lyftes fram i analysen. Exempel företag E lägger ner stort 

fokus på riskbedömning via intern och extern hjälp medan företag A inte ansågs ha stor nytta 

av riskbedömning. För att COSO-modellen ska vara så aktuell och effektiv som möjligt måste 

de fem beståndsdelarna hänga samman. Vi anser att de besökta företagen skulle med hjälp av 

att tillämpa COSO:s alla beståndsdelar kunna höja deras interna kontroll. Genom att använda 

COSO-modellen bidrar det till en bättre kvalité vid framställningen av den interna 

redovisningen eftersom COSO är så pass omfattande och då kan ingen del glömmas bort i 

verksamheten. Dock ser många företag inte nyttan med att ha allt för omfattande intern 

redovisning, många gånger inte förens en oegentlighet har drabbat dem. 

Vidare vad gäller ISO, drar vi den slutsatsen att alla de besökta företagen inom tillverkning är 

ISO-certifierade. Det kan bero på dels krav från deras kunder men att det kunde underlätta för 

företagen vid deras egen granskning av kontroller i verksamheten. Att tillämpa sig av ISO 

medför en slags ordning och reda, där det finns en viss struktur och riktlinjer att följa. Dock 

drar vi den slutsatsen att även om de är ISO-certifierade och stolt visar på deras utmärkelser 

kan det finnas brister. När ett företag blir kontrollerad av tillsynsorganisationen är det viktigt 

att en rättvisande bild ges. Det kan säkerligen finnas risker av att företagsledningen gärna vill 

försköna sin verksamhet. Det kan stå mycket pengar på spel att bli av med en certifiering och 

då tänker vi främst utåt sett, gentemot kunderna. Det var två företag som inte var certifierade. 

Företag D:s enda kund har själva tagit fram ett eget sätt att kontrollera, ett system som är i 

samarbete med en världskänd naturorganisation. I den ingår att säkerställa så att miljö och 

kvalitén håller en mycket hög standard, både vad gäller naturen men också medarbetarnas 

arbetsmiljö. Företag E som är ackrediterade av Swedac att utföra det de har tillstånd till. 

Vad som är av stor betydelse är hur företagsledningen väljer att kommunicera med sina 

medarbetare. I vår studie var det ingen större skillnad mellan deras sätt som vi hade förväntat 

oss. Vi såg heller inga direkta problem med den kommunikation som finns ute i 

verksamheten. Alla använde sig av personliga möten samt anslagstavlor ute i fabrikerna. 

Dock det som skiljde ut företag C var att ledningen i princip aldrig var ute bland 
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medarbetarna i produktionen. Det kan skapa en annan företagskultur. I en familjär kultur där 

företagsledarna är väldigt måna om sina medarbetare känner medarbetarna uppskattning. Det 

tror vi genererar i sin tur tillbaka på företagsledarna då medarbetarna troligtvis presterar bättre 

och vill inte sätta den i en dålig situation. Att företagen använde mycket anslagstavlor för att 

kommunicera ut relevant information drar vi den slutsatsen att det är ett typiskt 

tillvägagångssätt inom tillverkningsindustrin. Det märktes att i de familjeägda företagen så 

hade företagsledaren en mer personlig relation tills sina medarbetare. Vi anser att den dagliga 

kontakten mellan chef och medarbetare är viktigt för att skapa tillit och trygghet och för att 

undvika missförstånd. Medarbetarna har då någon att vända sig till som innehar en viss 

beslutsfattandegrund. Vi vill konstatera att problem kan uppstå när medarbetare känner att de 

saknar förtroende för ledningen. När en företagsledare har en god kommunikation med sina 

medarbetare ökar också engagemanget och kreativitet hos medarbetarna. Som ett citat från vår 

empiri, ”Gör man tio saker och två dåliga men att åtta blev bra, då är det bra!”. Slutsatsen 

kring det kan ses som att det är bättre att man vågar göra någonting än att inte göra någonting 

alls men detta är under förutsättning att medarbetaren känner att den har förtroende från 

ledningen. Det är alltså företagsledningen som måste visa på gott föredöme och visa hänsyn 

till deras medarbetare. 

Ett aktivt arbete är det som krävs för att driva företaget framåt och för att undvika risker och 

oegentligheter. Kvalitén och känslan hos de olika företagen varierade. Dock skulle vi kunna 

dra en slutsats av att de företag där VD:n eller ägaren ständigt fanns på plats och var 

lättillgänglig hade ett ökat intresse för att medarbetarna ska må bra. Ett av de större företagen 

skiljde ut sig lite mer, då medarbetarna här i princip endast innebar ren arbetskraft. De själva 

menade på att de aktivt arbetade med dessa frågor men medgav att de hade en lång väg kvar 

att vandra innan de var nöjda. Mycket av deras relativt hårda synsätt kan ligga i den kultur 

som lever kvar efter det förra ägarskapet. 

Generellt kan sägas att de företag som satsar på sina medarbetare får en mer ärlig och öppen 

relation till varandra. Vi tror att det är av stor betydelse för de företag som fortfarande vill 

framåt. Den kommande generationen som söker arbete, vill ha så mycket mer än pengar som 

betalning. De söker företag som kan erbjuda en stimulerande arbetsplats, där de får möjlighet 

att utvecklas som människor. En arbetsplats som kan erbjuda det personliga kommer att 

lyckas. För att det ska fungera i praktiken är det viktigt med en ägare som är närvarande och 

engagerad i sitt företag. Däremot kan det vara svårt då företaget växt till en viss storlek. Har 

de arbetat länge med att bygga upp en sådan företagskultur, kommer mycket att sitta i 
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väggarna även när verksamheten växer. Ägaren kanske inte längre kan alla vid namn men en 

promenad då och då ute i verksamheten kan fortfarande visa sig vara ett bra sätt att synas. 

6.1 Avslutande reflektioner 

Vår studie har varit inriktad på onoterade företag med minst 50 medarbetare. Vi valde att 

intervjua sex olika företag med en avgränsning till tillverkningsindustrin. Vidare hade det 

varit intressant att följa ett eller två företag. Detta för att beakta och ta del av hur det faktiskt 

fungerar rent praktiskt och på så sätt få en djupare förståelse inom det valda ämnet. Det skulle 

kunna göras genom observationer samt intervjuer med flera personer inom verksamheten. En 

studie som visar på hela verksamhetens arbetssätt, från medarbetarna ute i produktion till 

ledningen samt företagets ägare vore intressant som en fördjupning. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Presentation  

1. Kan Ni ge en kort beskrivning av företaget? 

2. Vilka arbetsuppgifter har Ni med koppling till den interna kontrollen? 

 

Internkontroll 

3. Hur skulle Ni definiera internkontroll?  

4. Vad anser företaget att syftet med den interna kontollen är? 

5. Arbetar företaget med någon specifik modell? I så fall, vilken och varför? 

6. Hur ser företagets målsättning ut? Vem ansvarar för detta? Hur följs målen upp? 

7. Hur identifieras risker/brister i företaget? Och hur hanteras dessa? 

 

Information och kommunikation 

8. Hur ser implementeringen av den interna kontrollen ut i verksamheten?  

9. Hur sker återrapporteringen vad gäller hur företagets riktlinjer och rutiner efterföljs? 

10. Vilka kommunikationskanaler använder Ni er av? 

11. Hur ser de interna policys ut, hur kan alla ta del av detta? Genom ex utbildningar? 

 

Avslutningsvis 

12. På vilket sätt behandlas det etiska aspekterna i arbetsgrupperna? Arbetar företaget aktivt 
med genusfrågor, och i så fall på vilket sätt? 

13. Vad ser Ni för framtidsutsikter med internkontroll?  

 

 

 


