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Sammanfattning 

Interna kontroller har blivit en central del för verksamheter för att identifiera och hantera 

risker. Med en tillförlitlig intern kontroll kan verksamheter säkerhetsställa att arbetet utförs på 

ett pålitligt sätt gällande lagar och regler. Med en bristande intern kontroll kan innebär att 

verksamheten hamnar på finansinspektionens sanktionslista som kan leda till böter eller i 

värsta fall bli av med tillståndet för att bedriva bankverksamhet. 

Syftet med studien är att förklara vilka framgångsfaktorer en finansiell verksamhet har för att 

implementera interna kontroller utifrån COSO;s ramverk. Hur ledningen och medarbetarna i 

en finansiell verksamhet implementerar och kommunicerar gällande den interna kontrollen 

med varandra.  

Studien som presenteras är en kvalitativ fallstudie hos Dalarnas Försäkringsbolag som inte 

funnits med på finansinspektionens sanktionslista de fem senaste åren. Intervjuerna består av 

fyra ledare och tre medarbetare på Dalarnas Försäkringsbolag för att få djupare förståelse hur 

de arbetar med interna kontroller.  

Resultatet i studien visar olika faktorer som kan vara bidragande till att Dalarnas 

Försäkringsbolag lyckas med en effektiv intern kontroll. Vi hoppas studien bidrar till en ökad 

förståelse över hur interna kontroller enligt COSO;s ramverk kan implementeras 

framgångsrikt i finansiella verksamheter.  

 

 

 

Nyckelord: Interna kontroller, kontrollmiljö, kontrollaktiviteter, riskhantering, 

kommunikation och information, övervakning, Dalarnas Försäkringsbolag  

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Internal controls have become a central part of the business to identify and manage risks. 

With a reliable internal control, businesses can ensure that the work is carried out in a safe 

manner in accordance with laws and regulations. With a lack of internal control, a 

consequence can be that the business ends up on the Financial Supervisory Authority's 

sanction list, which can lead to fines or, in the worst case, losing the license to conduct 

banking activities. 

 

The purpose of the study is to explain what success factors a financial business has in order to 

carry out internal controls based on COSO;s framework. How the management and 

employees in a financial business implement and communicate with regard to internal control 

with each other. 

 

The study presented is a qualitative case study at Dalarnas Försäkringsbolag, which has not 

been on the financial inspection's sanctions list in the last five years. The interviews consist of 

four leaders and three employees at Dalarnas Försäkringsbolag to gain a deeper understanding 

of how they work with internal controls. 

 

The results of the study show various factors that can contribute to Dalarnas Försäkringsbolag 

succeeding with effective internal control. We hope the study contributes to an increased 

understanding of how internal controls according to COSO's framework can be successfully 

implemented in financial activities. 

 

Keywords: Internal control, control environment, control activities, risk management, 

communication and information, monitoring 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

 

 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till avdelningschefen på Dalarnas Försäkringsbolag 

som visade engagemang och intresse gentemot oss för att genomföra studien i organisationen. 

Tack till alla intervjupersoner som tagit sig tiden och gjort det möjligt för oss att genomföra 

studien. Det har varit mycket lärorikt! 

 

Särskilt tack till vår handledare Klas Sundberg för den vägledning och stöd du givit oss under 

vårterminen 2019. 

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner som under tre års tid alltid stöttat och 

motiverat oss. 
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1. Inledning 

I det första kapitel beskriver vi varför intern kontroll behövs samt problemdiskussion utifrån 

tidigare studier, vilket vidare leder oss till studien syfte och frågeställningar. 

  

1.1 Bakgrund till varför intern kontroll behövs  

Interna kontroller är utformade för att bidra till att verksamheters uppsatta mål uppfylls med 

hänsyn till efterlevnad av lagar och förordningar, tillförlitlig finansiell rapportering samt en 

ändamålsenlig och effektiv verksamhet. För att förhindra eventuella risker behöver strategier 

för riskhantering tillämpas. Med interna kontroller som instrument kan potentiella risker och 

hot analyseras och kontrolleras (Arwinge, Olve & Magnusson, 2017).   

 

En inflytelserik liknelse till behovet av interna kontroller och riskhantering är Lehman 

Brothers investeringsbank som i USA den 15 september 2008 försattes i konkurs. 

Kreditsäkerheten och återbetalningsmöjligheterna var hos kredittagarna under denna tid 

begränsade i den rådande ekonomin. Vid en granskning av Lehman Brothers villkor av 

kreditvärderingsinstitut skulle ett avslöjande lämna oacceptabelt höga hävstångsnivåer. 

Hävtångsnivåer som innebar att kredittagarna kunde ta högre lån än vad de hade 

förutsättningar till att finansiera. Tillståndet resulterade i en nedgradering av verksamheten, 

som i sin tur medförde en nedgång i priset på Lehman Brothers aktiekurs (Jeffers, 2011). Som 

konsekvens av den finansiella krisen har uppsättningar av regler, policys och ramverk tagits 

fram som en begränsning av allmänhetens möjligheter till kredit. Riksbanken hade redan 2007 

upptäckt brister på den internationella finansmarknaden, därav skärptes kraven för 

kredittagaren. Trots skärpt övervakning utsattes den rådande ekonomin för en kraftig 

försämring, förbättringsåtgärder sattes med hänsyn till försämringen upp för att skapa 

stabilitet och lägga grund till en återhämtning för finansmarknaden. Som en konsekvens av 

finanskrisen uppsattes mål i form av interna kontroller inom banksektorn för att stärka den 

framtida ekonomin (Riksbanken, 2018).  

Med hjälp av ramverk och standarder kan verksamheter hantera och identifiera eventuella 

risker. Ett ramverk för att upprätthålla interna kontroller är COSO (The Committee Of 

Sponsoring Organisations) som utvecklades på 1980-talet i USA och syftar till att vägleda 

verksamheter i deras arbete med riskhantering (Charles, Frank & Larry, 2007). Ett globalt 
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känt ramverk som är ett utmärkande organisatoriskt hjälpmedel till att vägleda de interna 

kontrollerna som främst finansiella verksamheter regleras av.  

 

1.1 Problemdiskussion  

Den 14 Januari 2014 meddelade Finansinspektionen att Exchange Finance Europe AB;s 

tillstånd att bedriva finansiella verksamhet återkallas. Finansinspektionen genomförde under 

våren 2013 en utredning om brister som motsätter de bestämmelser som finansiella 

verksamheter regleras av. Huvudsakligen kunde undersökningen urskilja betydande brister 

inom det interna kontrollarbetet som berör verksamhetens hantering till att förebygga 

finansiering av terrorism och penningtvätt. Utfallet av verksamhetens bristande interna 

kontroller utgav i detta fall förödande konsekvenser, vilket innebar att Exchange Finance 

Europe AB inte längre fick bedriva finansiell verksamhet (Finansinspektionen, 2014). 

Likvärdiga brister uppmärksammades under 2015 hos Handelsbanken respektive 2017 hos 

SEB. Av Finansinspektionens (2015) beslut för Handelsbanken framgår att “bristerna 

sammantaget innebär att Handelsbanken inte har haft ett riskbaserat förhållningssätt. 

Handelsbanken har därmed även brustit i sin skyldighet att upprätthålla en tillfredsställande 

intern styrning och kontroll” (s.1). Två år senare meddelade Finansinspektionen (2017) att 

SEB;s bristfälliga interna kontroller har resulterat i upprepade felaktigheter i 

transaktionsrapporteringen. Handelsbanken och SEB handlingar ansågs inte lika förödande 

som för Exchange därav beslutade Finansinspektionen att tillräckliga sanktioner är straffavgift 

och anmärkning.  

 

Gemensamt för de ovannämnda bankerna är att de åsidosatt sina skyldigheter och policys på 

grund av bristfälliga interna kontroller som resulterat i betydande sanktioner. Enligt 

Finansförbundet (2019) är banker en viktig del av samhällets infrastruktur eftersom deras 

tjänster gör det möjligt att finansiella transaktioner kan genomföras, något som bidrar till en 

positiv samhällsekonomisk utveckling. Finansiella verksamheter  motsvarar ungefär 4,1 

procent av Sveriges BNP, som bidrar direkt eller indirekt till svenska välfärden (Swedish 

Bankers, 2019). Eftersom svenska banker bidrar till stor del av det svenska samhället så bör 

ovanstående fall i högsta grad uppmärksammas. En av de svenska bankerna som inte 

förekommit under Finansinpektionens sanktionslista under de fem senaste åren är Dalarnas 

försäkringsbolag. Ett intresse skapades här för att finna vilka framgångsfaktorer den 

finansiella verksamheten har för att efterleva lagar och regler. 
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Intern kontroll och COSO;s ramverk har på senare år studerats empiriskt i olika sammanhang. 

Några exempel är hur intern kontroll och COSO tillämpas i stora svenska företag framgår 

i  Abou Zaids (2016) studie “Empirical evidence from Sweden”, effekterna av intern kontroll 

i en operativ verksamhet uppmärksammas av Cheng, Goh och Kim (2018), samt hur intern 

kontroll påverkar verksamheter och människor har studerats av Bilgen, Yasar, Seker och 

Buyuksivashoglu (2018). Det finns också studier som fokuserar på hur intern kontroll 

implementeras men de fokuserar ofta på amerikanska förhållanden (Lawson, Muriel och 

Sanders, 2017; Boyle och Applegate, 2016). Ett problem som många svenska verksamheter 

fortfarande ställs inför är hur den interna kontrollen kan implementeras så att den faktiskt 

också efterlevs framgångsrikt. Även om företagsledningar formaliserar dokument som följer 

aktuella regelverk behöver det konkreta arbetet och ansvaret organiseras och genomföras. 

Särskilt den finansiella sektorn är känslig för sådana utmaningar eftersom den har stor bredd i 

kundsegment, är personal- och teknikberoende och hanterar betydande finansiella tillgångar. 

Den fundering som den här studien bygger på är därför; vilka förutsättningar som krävs för att 

en finansiell verksamhet skall kunna efterleva interna kontroller framgångsrikt? Enligt Jokipii 

(2010) är det ledningens ansvar att implementeringen av interna kontroller är tillförlitlig och 

att lagar och regler efterföljs. Hur sådan implementering i praktiken går till hos en svensk 

finansiell verksamhet är fokus för den här studien.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att identifiera vilka framgångsfaktorer en finansiell verksamhet har för 

att implementera interna kontroller utifrån COSO;s ramverk. 

 

Frågeställningar:  

• Vilka framgångsfaktorer inom intern kontroll har implementeras hos en finansiell 

verksamhet utifrån COSO;s ramverk? 

• Hur kommunicerar ledningen interna kontroller till medarbetarna?  

 

1.3 Studiens bidrag  

Målet med studien är bidra med förbättringsåtgärder för det interna kontrollarbetet med stöd 

av COSO;s ramverk inom finansiella verksamheter. Vad som framgår i studien är vilka 

framgångsfaktorer som ger utrymme för en praktiskt lyckad implementering av interna 
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kontroller med Dalarnas försäkringsbolag som utgångspunkt i form av en fallstudie. Studiens 

bidrag är att identifiera framgångsfaktorer inom interna kontroller för att praktiskt tillämpa 

faktorer som finansiella verksamheter kan implementera vid interna kontroller med stöd av 

COSO;s ramverk. För Dalarnas försäkringsbolag ges specifika faktorer som bidrar till en 

lyckad implementering.  

 

1.4 Avgränsningar  

Studien fokuserar på en bank i Sverige, Dalarnas Försäkringsbolag. COSO;s tre 

organisationsmål kommer inte att beaktas eftersom de inte ansetts som relevanta i förhållande 

till studiens syfte (se avsnitt 2.3). Intervjuer med ledare och medarbetare hos Dalarnas 

Försäkringsbolag baserade på COSO;s ramverk har erlagt grund för studiens innehåll. 

Ramverket har fungerat som en utgångspunkt för att få djupare kunskap om 

framgångsfaktorer vid implementeringen av de interna kontrollerna hos verksamheten.  

 

1.5 Disposition 

 2. Metod 

Val av metod samt genomförandet av fallstudien.  

 

3. Teoretisk referensram  

Institutionell teori och COSO;s ramverk som behandlar fallstudien.  

 

4. Empiriskt resultat 

Sammanställning av insamlad data.  

 

 5. Analys 

Analys mellan empiri och teori för att besvara studiens frågeställningar. 

 

6. Slutsats 

Presentation av slutsatsen för att besvara studien syfte samt förslag till vidare studier. 
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2. Metod 

I detta kapitel redogörs hur fallstudien genomfördes för att uppnå syftet samt hur 

genomförandet gått till. Även etiska förhållningssätt presenteras. 

 

2.1 Fallstudie som forskningsstrategi  

Ett intresse för finansiella verksamheters förutsättningar att efterleva interna kontroller 

framgångsrikt skapade utrymme för den här studiens innehåll. Givet studiens syfte med 

Dalarnas Försäkringsbolag som utgångspunkt är det enligt Bryman och Bell (2017) lämpligt 

med en fallstudie som forskningsdesign. “Fallet” förknippas inom denna forskningsdesign 

med exempelvis en verksamhet eller arbetsplats. Huvudsakliga målet en forskare har med en 

fallstudie som forskningsdesign är att djupgående belysa det specifika fallet som studerats. 

Vid val av finansiell verksamhet har olika kriterier fastställts för att senare kontakta den 

verksamhet som ansågs lämplig för studien. Följande kriterier har uppfyllts: 

• Kunskap gällande interna kontroller   

• Finns inte med på finansinspektionens sanktionslista de senaste fem åren. 

• Möjlighet till access 

 

Fallet som i studien presenteras är Dalarnas Försäkringsbolag, en finansiell verksamhet som 

under de fem senaste åren inte förekommit på Finansinspektionens sanktionslista. Intressant 

var här att undersöka vilka framgångsfaktorer som implementerats hos Dalarnas 

Försäkringsbolag för att efterleva interna kontroller. En sammankoppling mellan intresset av 

att studera Dalarnas Försäkringsbolag och framgångsfaktorer inom interna kontroller 

utmynnade beslutet med en fallstudie som lämplig forskningsdesign. Eriksson & Hultman 

(2014) menar att fallstudier faller naturligt som forskningsdesign när objektet forskaren vill 

studera är nära anknutet till den kontext som upplevs intressant att undersöka.   

 

Den fundering som den här studien bygger på är därför; vilka förutsättningar som krävs för att 

en finansiell verksamhet skall kunna efterleva interna kontroller? Hur sådan implementering i 

praktiken går till hos en svensk finansiell verksamhet är fokus för den här studien. COSO;s 

ramverk kommer i den här studien att fungera som ett hjälpmedel för att identifiera 

framgångsfaktorer inom de interna kontrollerna hos Dalarnas Försäkringsbolag.  
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2.2 Kvalitativ studie 

Studiens syfte har varit att identifiera framgångsfaktorer hos Dalarnas Försäkringsbolag vid 

implementeringen av interna kontroller utifrån COSO;s ramverk. En kvalitativ metod har 

tillämpats för att med teoretisk grund finna egenskaper och kvaliteter hos Dalarnas 

försäkringsbolag. Med ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt område lämpar sig en 

kvalitativ studie för att förstå bakomliggande orsaker och förhållningssätt för interna 

kontroller. Att karaktärisera kvaliteten av interna kontroller kan leda studien i den önskvärda 

riktning som resultatet vill uppnå (Repstad, 2007). Med en kvalitativ metod studeras Dalarnas 

Försäkringsbolag på djupet och med forskarnas flexibilitet möjliggörs kontakten med 

intervjupersonerna för en tilläggsintervju vid behov av kompletterande information. Det som 

avgör om en studien är kvalitativ menar Bryman och Bell (2017) är forskningsdesignen där 

tonvikten ligger på ord vid insamling och analys av data snarare än på kvantifiering. Repstad 

(2007)  bekräftar att en kvalitativ metod går in på djupet av forskningsobjektet och studerar 

endast en eller ett fåtal miljöer där helheten studeras.  

 

2.3 Urval - Dalarnas Försäkringsbolag  

Urvalet har baserats på de kriterier som tidigare presenterats för att uppnå studiens syfte. 

Valet att kontakta en av ledarna hos Dalarnas Försäkringsbolag tog sin grund i att 

verksamheten inte funnits med på finansinspektionens sanktionslista under de fem senaste 

åren. Kunskap om interna kontroller kunde egentligen inte säkerhetsställas innan intervjuerna, 

men efter första kontakten med ledaren som beskrev verksamheten och hur de arbetade i 

förhållande till lagar och regler, så ansågs Dalarnas Försäkringsbolag som en lämplig 

organisation för studien. Access utgav möjligheten till att komma i kontakt med 

intervjupersoner hos Dalarnas Försäkringsbolag.  

 

2.3.1 Om Dalarnas Försäkringsbolag  

Dalarnas Försäkringsbolag är en kundägd verksamhet som erbjuder och förmedlar tjänster 

inom liv-, hälsa-, och djurförsäkringar samt bank- och fondtjänster. Verksamheten grundades 

den 23 mars 1846 och hade 2018 cirka 370 anställda. Det är sammanlagt 47 

fullmäktigeledamöter som utsetts av ägarna för att representera och inverka på verksamhetens 

utformning och processer. Dalarnas Försäkringsbolag är ett av 23 länsförsäkringsbolag inom 

Länsförsäkringsgruppen som tillsammans äger Länsförsäkringar AB (LFAB) med sitt 

huvudkontor i Stockholm (Rapport om solvens och finansiell ställning, 2018). Det finns 
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betydande stordriftsfördelar inom bank och försäkring därav samlas roller med inflytande 

över stordriftsfördelarna hos Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar AB;s huvudsakliga 

uppgift är att skapa förutsättningar åt de 23 länsbolagen till att lyckas på sina respektive 

avdelningar (Dalarnas Försäkringsbolags årsredovisning, 2018).  

 

 

Figur 1. Egen modell över Dalarnas Försäkringsbolag.  

 

2.3.2 Urval - intervjupersoner  

Urvalet baserades på individernas position i verksamheten. Givet syftet och frågeställningarna 

fanns ett behov av att komma i kontakt med personer som besitter en ledande position samt 

medarbetare att genomföra studien. Enligt Repstad P, (2007) är huvudkriteriet vid ett urval att 

intervjupersonen kan komma med essentiell och relevant information. Inom praktisk 

forskning är forskaren många gånger beroende av hjälp från nyckelroller inom verksamheten 

som exempelvis personer i en ledande befattning för att komma i kontakt med ytterligare 

intervjupersoner. Därmed kontaktades en ledare på Dalarnas Försäkringsbolag som kunde ge 

access till att genomföra studien. Ledaren rekommenderade i sin tur lämpliga personer att 

intervjua men det var forskarna som senare tog ett beslut om vilka som ansågs lämpliga för 

studiens syfte. För att få fler perspektiv på verksamhetens sociala konstruktion beslutades att 

intervjuvpersonerna skulle komma från olika avdelningar. Detta efter antagandet om att ledare 

och medarbetare från samma avdelning troligen har samma normer, regler och rutiner. 

Eftersom ledaren rekommenderade vilka medarbetare som ansågs lämpliga för studien kan 
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det anses vara ett snöbollsurval. Men valet att inte intervjua alla ledare och medarbetare som 

föreslogs av ledaren utan istället urskilja de lämpligaste personerna givet studiens ändamål 

resulterade i ett strategiskt urval. Enligt Trost och Hultåker (2016) kännetecknas ett strategiskt 

urval av att forskaren väljer ut ett antal variabler som är intressanta i studien. I detta fall var 

ledare och medarbetare intressanta att studera för att urskilja framgångsfaktorer inom de 

interna kontrollerna för respektive avdelning.   

 

Givet syftet och fallet som studerats arbetar samtliga intervjupersoner utifrån interna 

kontroller. Datan som samlades in i form av ledning och medarbetares åsikter om interna 

kontroller hos Dalarnas Försäkringsbolag har bidragit till att studien kunde presenteras utifrån 

två perspektiv, ledningen och medarbetarna. Från ledningen deltog fyra personer från olika 

avdelningar som har ett ansvar för interna kontroller. Från medarbetarnas perspektiv deltog 

tre personer som också arbetar på olika avdelningar. Urvalet var stategiskt vid bedömningen 

av lämpliga personer från olika avdelningar för att på så sätt få ett bättre perspektiv över hur 

Dalarnas Försäkringsbolag arbetar utifrån interna kontroller och om det finns ett gemensamt 

arbetssätt över hur kontrollerna skall genomföras.  

 

2.4  Genomförande av fallstudien hos Dalarnas Försäkringsbolag.  

Fallstudien genomfördes med semistrukturerade intervjuer och intervjuguiden utformades 

utifrån COSO;s ramverk (se kapitel 3.3) för att besvara studiens frågeställningar. Under 

intervjuns gång ställdes följdfrågor till intervjupersonen för att få fördjupade svar inom ämnet 

samt att intervjun skulle kännas mer personlig. Bryman och Bell (2017) förklarar att 

semistrukturerade intervjuer ger intervjupersonerna stor frihet att utforma svaren på sitt sätt, 

något som ansågs vara viktigt i denna studie då avsikten var att neutralisera intervjuerna. På 

grund av hög belastning på arbetsplatsen hade ledare 2 inte möjlighet att träffas för ett fysiskt 

möte utan medverkade i stället via mejl. Tillvägagångssättet vid denna intervju var likvärdigt 

med tidigare intervjuer och intervjupersonen fick ta del av studiens syfte och frågeställningar. 

En bifogad intervjugudie (se bilaga 1) skickades med och besvarades av intervjupersonen. 

Beroende på vilka svar som framgick av intervjupersonerna kunde kompletterande frågor 

ställas. De fysiska intervjuerna genomfördes på de kontor i Dalarna som respektive 

medarbetare och ledare arbetar på. Inledningsvis presenterades studiens syfte samt vilka 

etiska aspekter som tagits hänsyn till (se 2.5). Forskarna närvarade vid samtliga intervjuer där 

en forskare antecknade under intervjuns gång medan den andra ställde frågorna. Fördelen 
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med upplägget under intervjun var att intervjupersonen kunde prata i sin takt utan att bli 

uppehållen för att anteckningar skulle föras. Arbetsbelastningen minskades för forskarna och 

fokus kunde i stället riktas mot intervjupersonen. De intervjuer som genomfördes på kontor 

spelades också in för att efter intervjun transkribera det material som kommit till förfogande. 

Materialet som samlades in bearbetades och transkriberades av forskarna utifrån variablerna 

intern kontroll, kontrollmiljö, kontrollaktiviteter, riskhantering, information och 

kommunikation samt övervakning. Bryman och Bell (2017) menar att analysen av variabler 

skall ske var för sig, därför har en variabel hanterats i taget vid bearbetning av data och 

intervjuerna kategoriseras utifrån variablerna i empiri och analys.  

 

2.5 Etiska aspekter gällande insamling av empiri  

Då fallstudien hos Dalarnas Försäkringsbolag involverar människor är det viktigt att 

undersökningsprocessen sker under etiska aspekter. Fallstudien har därför utförts enligt 

Bryman & Bell (2017) etiska principer. Nedan presenteras de fyra principerna som nyttjats 

samt vilka åtgärder som vidtagits för att skydda intervjupersonerna. 

 

• Informationskravet: Innan intervjuerna genomfördes skickades ett mejl ut till 

intervjupersonerna gällande studiens syfte samt vilka intervjufrågor (bilaga 1 och 

bilaga 2) som skulle nyttjas. Intervjupersonerna fick även information om att intervjun 

var frivillig och att de har rätt att avbryta även när intervjun hade genomförts. 

• Samtyckeskravet: Ett muntligt samtycke mellan forskarna och intervjupersonerna om 

att spela in samtalet där syftet är att inte missa väsentlig information. Inspelningarna 

raderades efter att innehållet transkriberats.   

• Konfidentialitetkravet: I studien har ingen registrering eller behandling av personliga 

uppgifter nyttjats då det inte varit nödvändigt samt med hänsyn till 

dataskyddsförordningen (GDPR). En anmälan gällande personuppgifter genomfördes 

till dataskyddsförordningen på Högskolan Dalarna som i sin tur bekräftade anmälan. 

Intervjupersonerna som deltagit i studien har neutraliserats vid presentation av data 

med hänsyn till anonymiteten. Därför presenteras intervjupersonerna som ledare 1 och 

ledare 2 och så vidare för att inte kunna härleda någon information till en individ. Den 

insamlade datan har endast vidtagits av forskarna personligen, som sedan raderats för 

att inga obehöriga skall då tillgång till materialet.  
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• Falska förespeglingar: Ingen missledning för intervjupersonerna eller falska 

förespeglingar har nyttjats för att få fram ny information från intervjupersonerna i 

studien.  

 

2.6 Metodkritik 

Enligt Eriksson & Hultman (2014) har fallstudier till syfte att besvara hur och varför 

forskningsobjektet utger ett visst utfall. Vad som här går att kritisera är att resultatet som 

utmynnas av forskningsdesignen kan orsaka en bristande stringens över studiens innehåll. För 

att undvika utfallet av en sådan brist har området som undersökts tydligt avgränsats och 

problematiserat som i sin tur skapade riktning för innehållet.  

 

Repstad (2007) riktar kritik mot nyttjandet av intervjuer i en studie. Detta eftersom intervjuer 

kan vara för fokuserade på en individs åsikt, något som medför att kvalitativa studier sällan 

går att generalisera. Då denna studie vill få djupgående kunskaper om Dalarnas 

Försäkringsbolag framgångsfaktorer inom intern kontroll kan det anses som övervägande vid 

valet av en kvalitativ studie. Intervjuerna spelades också in för att i efterhand ha möjlighet att 

få djupgående förståelse i svarens innebörd och transkibera materialet korrekt. Att spela in har 

både för- och nackdelar. Fördelarna med att spela in är enligt Repstad (2007) att forskaren kan 

fokusera på vad som sägs under intervjuns gång och därmed ställa lämpliga följdfrågor som 

inte framgår av svaren. Bortsett från det verbala kan forskaren vid inspelning engagera sig i 

ansiktsuttryck som kan vara relevanta i förhållande till svaren. Vid analysfasen är det också 

till nytta för forskaren att kunna återkoppla ordagrant till vad som sagts under intervjuns gång 

till skillnad från anteckningar där informationen lätt filtreras. Nackdelarna är att det tar tid att 

lyssna och transkribera inspelningarna. Repstad (2007) menar att nackdelen med inspelade 

intervjuer är att många upplever det som ett störningsmoment att bli inspelad som därav kan 

leda till att intervjupersonen blir hämmad i sina svar. Det var dock inget som antydde på att 

intervjupersonerna i denna studien påverkades.  
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3. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet redogörs den modell och teori som kommer att lägga grunden för studien. 

 

3.1 Institutionell teori  

Institutionell teori är den teori som beaktar sociala strukturers djupgående och 

motståndskraftiga sidor. Normer, regler, rutin och struktur utgör riktlinjer för verksamhetens 

sociala konstruktion (Powell & DiMaggio, 1991).  

 

Teorin uttrycker att det finns ett komplext och ständigt pågående samspel mellan aktörers 

handlingar och institutioner som tillsammans skapar institutionens utveckling. Burns och 

Scapens (2000) är två författare som tillämpar institutionell teori för att förklara förändring av 

intern redovisning. De menar att relationen mellan handling och institution bestäms av rutiner 

och regler. Dessa rutiner och regler är ett resultat av handlingar och ageranden som pågått och 

skett under en längre tid och förväntas fortsätta utvecklas när exempelvis en företagsledning 

bestämmer nya ”spelregler” som verksamhetens individer ska tolka och agera efter. 

I det här fallet med den här studien uttrycker COSO;s ramverk verksamhetens (Dalarnas 

försäkringsbolags ledning och medarbetare) önskade regler och rutiner (vilket studeras genom 

intervjuer med ledning och medarbetare). Den faktiska handlingen studeras genom intervjuer 

med ledningen och medarbetarna. Utifrån dessa data diskuteras normer, regler och rutiner 

som i sin  tur utgör verksamhetens sociala konstruktion. COSO;s ramverk omfattar 

verksamhetens normer, regler och rutiner i komponenterna kontrollmiljö och 

kontrollaktiviteter. Nedan kommer regelverket för interna kontroller och COSO;s ramverk.  

 

3.2 Interna kontroller 

Interna kontroller nyttjas för att verksamheter ska kunna identifiera och hantera risker. 

Etableringen av interna kontroller har blivit en central funktion för den interna styrningen av 

verksamheter främst på grund av ökade bedrägerier. Med en betryggande och effektiv intern 

kontroll kan verksamheter säkerhetsställa att de utför arbetet på ett tillförlitligt sätt förenligt 

med lagar och förordningar. För verksamheter som inte har någon eller en bristfällig intern 

kontroll är det möjligt att brister förekommer i rapporter eftersom materialet kan innehålla 

felaktigheter (Länsiluoto, Jokipii, Eklund, 2016). Vid eventuella avvikelser i den interna 
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kontrollen anordnar ledningen uppföljningsåtgärder, något som är nödvändigt för att förhindra 

framtida avvikelser och stödja lednings framtida beslutsprocess (Kinney, 2000).   

 

Uppmärksammandet av Exchange Finance Europe AB som försattes i konkurs, eller SEB och 

Handelsbanken som hamnade på Finansinspektionens sanktionslista (se avsnitt 1.1) var på 

grund av en bristfällig intern kontroll. En intern styrning och kontroll har en betydande 

funktion för finansiella verksamheter. Denna studie kommer uppmärksamma vilka 

framgångsfaktorer Dalarnas Försäkringsbolag nyttjar för att inneha en effektiv och tillförlitlig 

intern kontroll. Kända ramverk som COSO, CoCo, Basle Framework, Combined Code och 

Turnbull Guidance presenterar en beskrivning av effektiv intern kontroll med hjälp av olika 

komponenter. I samtliga ramverk kan fem liknande komponenter presenters; kontrollmiljö, 

kontrollaktiviteter, riskhantering, information och kommunikation samt övervakning (jokipii 

2010). I denna studie har forskarna valt att utgå från COSO;s ramverk (se avsnitt 3.3) med 

utgångspunkt i de fem komponenterna som presenterats ovanför.  

 

3.3 COSO - ett användbart ramverk för intern kontroll  

 

 

Figur 2. Egen modell av de fem huvudkomponenterna  

 

Enligt Eklund, Jokipii & Länsiluoto (2016) har COSO etablerat två globalt erkända ramverk 

inom intern kontroll, det första publicerades 1992 och benämns som Internal Control - 
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Integrated Framework. Det andra ramverket, COSO - Enterprise Risk Management 

publicerades 2004. Ramverken bygger samma principiella grund och är kompatibla med 

varandra, skillnaden i ramverken är att Enterprise Risk Management från 2004 har utvecklats 

för verksamheter som omfattas av SOX-lagstiftning från 2002. SOX-lagstiftning innebär ett 

obligatorisk offentliggörande av brister inom det interna kontrollarbetet. COSO;s ramverk 

används idag av verksamheter runt om i världen för att styra riskhanteringen och 

utvärderingen av interna kontroller. Ramverket för interna kontroller är utformat som ett 

system av resurser, aktiviter, riskhantering, kultur, kommunikation, kontroller och struktur. 

Systemens utformning finns till för att uppnå organisationsmål inom följande tre områden 

(Eklund, Jokipii, & Länsiluoto, 2016); 

 

• Effektivitet och produktivitet, handlar om verksamheters effektivitet och produktivitet 

till att möjliggöra lämpliga handlingar och åtgärder för att hantera risker samt uppnå 

prestations- och lönsamhetsmål och undvika resursförluster.  

• Tillförlitlighet inom den finansiella rapporteringen, omfattar utarbetandet av 

finansiella rapporter och rapporteringen av eventuella svagheter inom det interna 

kontrollarbetet inklusive eventuella åtgärder. 

• Överensstämmelse med lagar och förordningar (LAW), anger de lagar och 

förordningar som organisationen är föremål till att efterfölja.  

 

Under 2013 publicerades en reviderad version av COSO;s ramverk, dess fem komponenter 

kvarstår men sjutton nya principer har skapats för att förtydliga huvudkomponenternas 

betydelse (Martin, Sanders, & Scalan, 2014). Martin, m.fl., (2014) menar att COSO;s ramverk 

även förutsätter att dess fem huvudkomponenter efterföljs för att uppnå organisationens 

interna kontrollmål. Den första komponenten, kontrollmiljön, är en kritisk komponent 

eftersom den grundar sig i organisationskulturen och baseras på aktiviteter som berör etiska 

aspekter och integritet. Den andra komponenten, kontrollaktiviteter, omfattar nödvändiga 

aktiviteter i form av uppföljning av policys för att säkerställa att uppsatta mål och aktiviteter 

uppfylls samt minska eller eliminera eventuella risker. Risker som identifieras hanteras i den 

tredje komponenten, riskbedömning. Verksamheten ser till att förhindra identifierade risker 

och eventuella hot för att uppfylla interna kontrollmål. För att generera kvalitet och relevans 

för interna kontroller krävs den fjärde komponenten, information och kommunikation, som 

handlar om att kommunicera nödvändig information internt såväl som externt. Den femte och 
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sista komponenten, övervakning,bygger på att finna, utvärdera och kommunicera risker i rätt 

tid till den avdelning som arbetar med att minimera och eliminera eventuella risker.  

 

3.3.1 Kontrollmiljö 

Kontrollmiljön ska omfatta etiska principer såväl som integritet. Ledningens roll är att se till 

att verksamhetsstrukturen består av viss etik och integritet, ansvar till att skapa intresse på 

arbetsplatsen, utveckla samt bevara kompetent personal (COSO, 2013). Verksamheten håller 

ledningen ansvarig för att interna kontroller följs upp och att eventuella åtgärder vidtas vid 

brister. Kontrollmiljö är enligt Campbell, Campbell och Adams (2006) det grundläggande 

elementet för COSO;s fem huvudkomponenter, som syftar till att tydliggöra vikten av interna 

kontroller. En välfungerande verksamhetsstruktur, hänsyn till etiska aspekter, 

personalkompetens, ledarskapsfördelning och ledningens ansvar samt ledningsfilosofi är 

faktorer som omfattas av kontrollmiljöns komponent. En kritisk komponent som kan vara 

svår att kvantifiera i och med organisationskulturens genomträngande betydelse. Tydliga mål 

är vad som kan göra det möjligt att uppnå kvantifierbara resultat, en strävan efter att vara 

marknadsledande är exempel på inriktning som kan bidra till att nå mätbara mål. Att 

ledningen sätter upp förväntningar och mäter framsteg där interna kontroller är en prioritet för 

att uppnå mål (Campbell, m.fl, 2006).  

 

Campbell, m.fl, (2006) menar att för att uppnå välfungerande interna kontrollarbeten krävs 

strategiska riktningar som ska vägleda medarbetarna till att uppfylla uppsatta mål. Strategiska 

riktningar förmedlar betydelsen av interna kontroller som exempelvis kontinuerliga samtal om 

vikten av integritet och etiska värderingar. Samtal som kan innefatta presentationer, historia 

och aktuell information om betydelsen i att förstå vikten av integritet och etiska värderingar. 

Tidigare forskning påvisar att det även är av ekonomisk betydelse att efterfölja 

organisationens ramar och principer för etiska värderingar. Att skapa riktlinjer för ansvar 

genom att bestämma behörighet och gränser inom organisationen är vad som benämns som 

ledarskapskultur. Det är av betydelse att medarbetarna förstår inom vilka ramar de har 

behörighet att handla för att säkerställa att de uppsatta målen efterföljs. Medarbetarna har en 

nyckelroll inom verksamheten, därmed är det även viktigt att se till att de som tillsätts har 

tillräckliga och nödvändiga kompetenser att bidra till verksamhetens målsättningar. 

Verksamheten bör även ha ett engagemang i att säkerställa organisationsstrukturen och vara 

målinriktade. Ledarens ansvar är här att se till att medarbetarna har förståelse över målen och 

kan relatera till hur de ska arbeta för att uppnå dem. Inom verksamhetskulturen handlar det 
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därmed om att ledningen tydligt måste definiera roller och ansvar för interna kontroller inom 

verksamheten.Prestationsmål bör sättas upp av ledningen för att övervaka det interna 

kontrollarbetet och lösa eventuella brister. Kontrollmiljön ska omfatta hela verksamhetens 

delar och processer för att minska risken för brister inom interna kontroller och säkerställa 

kontrollstrukturen.  

 

3.3.2 Kontrollaktiviteter  

Kontrollaktiviteter är handlingar som grundar sig i utbildningar och aktiviteter som 

säkerställer verksamhetens direktiv till att minska risker vid utförandet av prestationer. 

Aktiviteterna är specifikt utformade för varje nivå inom verksamheten och varje enskild 

process. De finns till för att förebygga, förhindra eller vägleda en viss del av aktiviteter såsom 

utbildningar, utveckling av kompetent personal, systemuppdateringar, uppgörelser och 

affärsrelaterade bedömningar. Det finns ingen fast princip att arbeta efter utan 

arbetsfördelningen grundar sig vanligen i valet och utvecklingen av kontrollaktiviteter 

(COSO, 2013). Bekräftande menar Martin, K., m.fl., (2014) att det inte finns något fast 

ramverk över hur kontrollaktiviteterna ska utformas. Verksamheten väljer och utvecklar 

kontrollaktiviteter som bidrar till att minska risker och uppnå mål på acceptabla nivåer. 

Kontrollaktiviteterna ska bidra till uppfyllandet av mål genom lämplig teknik och 

fastställandet av policys som förväntas uppnås. Campbell, m.fl, (2006) menar att utbildningar 

inom kontrollaktiviteter finns till för att öka kunskapen och förmågan hos ledningen och 

medarbetarna till att utföra dokumentation, bedömningar, hantering och rapportering. 

Aktiviteterna ska finnas till för att förstärka uppfyllandet av interna kontroller och en 

kontinuerlig utveckling inom organisationen. Välutvecklade verksamheter fokuserar till stor 

del på aktiviteter som handlar om att förebygga snarare än att upptäcka.  

 

3.3.3 Riskhantering 

Begreppet risk definieras som den sannolikhet att en händelse inträffar och vidare påverkar 

uppsatta mål negativt. Alla verksamheter står inför olika typer av risker som kan inträffa 

internt såväl som externt. För att hantera dessa risker behöver de först identifieras för att 

sedan riskbedömas. Det är sedan bedömningen som lägger grunden till hur riskerna ska 

hanteras (COSO, 2013). För att beröra hur riskerna skall hanteras behöver de analyseras och 

utvärderas med utgångspunkt i de kriterier som organisationen fastställt i sin riskbedömning. 

Syftet är att prioritera de mest väsentliga riskerna, detta beror på de knappa resurserna många 

organisationer har och de bör därför fördelas förnuftigt. Med detta kan riskerna allokeras av 
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de ansvariga dit de behövs för att på ett effektivt sätt hantera dem. För att veta vilka risker 

som ska prioriteras kan en multiplicering av riskernas sannolikhet och konsekvens 

genomföras. Dessa kan sedan redovisas i olika typer av diagram som visar det mest väsentliga 

att beakta satt i relation till sammanhanget (Arwinge, m.fl., 2017).  

 

I välutvecklade verksamheter bör riskhantering hanteras på ett gemensamt förhållningssätt. 

En riskavdelning bör integreras bestående av ledande befattningar från olika delar av 

verksamheten, riskavdelningen bör ha en gemensam struktur över verksamhetens 

riskhantering. Vad som bör framhävas hos riskavdelningen är karaktäriseringen av 

verksamhetens riskförmåga, kostnader för riskhantering samt en kartläggning över hur de kan 

begränsa eventuella risker. Övervakning över den externa såväl som interna miljön är en 

betydande aspekt för riskhanteringen, en periodisk granskning av den externa miljön ger 

verksamheten förutsättningar till att hantera interna kontroller och eventuella risker. Förlust 

av nyckelpersoner, systemuppdateringar och andra händelser som har en inverkan på 

verksamheten kräver en mer omsorgsfull inblick i de interna kontrollerna och riskhanteringen 

(Campbell, m.fl, 2006).  

 

3.3.4 Information och kommunikation  

Information är nödvändig för att verksamheter ska kunna genomföra interna kontroller för att 

uppfylla uppsatta mål. Informationen börjar vid ledningen som sedan erhåller eller genererar 

den information som är relevant för verksamheten att nyttja. Kommunikationen är den 

process som kontinuerligt tillhandahåller och delar nödvändig information. Den interna 

kommunikationen avser det sätt informationen sprids genom samtliga led inom 

organisationen. Kommunikationen som inkommer externt möjliggör att nödvändig 

information kommer in i verksamheten som skulle kunna påverka de interna kontrollerna 

(COSO, 2013). Arwinge, m.fl. (2017) bekräftar att information som utgör risk behöver samlas 

in för att kommuniceras ut i verksamheten och förbättra framtida riskhanteringsåtgärder.  

 

Campbell, m.fl, (2006) menar att ett öppet och enkelt kommunikationsflöde krävs för alla nya 

initiativ. Erfarna ledare är välkända för förståelsen och behovet av att distribuera 

informationen inom verksamheten, en distribution som i större verksamheter  många gånger 

kräver en decentralisering. Intresset ska ligga hos informationsmottagaren att fördela 

informationen till ansvariga för respektive avdelning inom verksamheten för att det ska finnas 

en samsyn över hur utvecklingar och riskåtgärder ska hanteras. Informationsflödet blir många 
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gånger överbelastat på grund av kontinuerliga verksamhetsförändringar och uppdaterade lagar 

och regelverk, något som kan resultera i misslyckandet med att konvertera viktig information 

till kunskap. Ledarens ansvar är här att filtrera ut den mest essentiella informationen och tills 

vidare bortse från den information som inte har lika högt inflytande på framförallt 

riskhanteringen.  

 

3.3.5 Övervakning  

För att kontrollera att de fem huvudkomponenterna inom intern kontroll har integrerats  

för sitt ändamål genomförs kontinuerliga utvärderingar och kontroller i verksamheten. 

Kontroller och utvärderingar varierar i hög omfattning beroende på vilken typ av 

riskbedömning som genomförts. Resultaten som framgår av kontrollen utvärderas i 

förhållande till de kriterier som fastställts av ledning eller liknande befattning och korrigeras i 

sin tur av de ansvariga (COSO, 2013). Det vill säga den roll som bär ansvaret för att alla 

kontroller är på plats, sammanställa rapporter av interna kontroller och ta fram åtgärdsplaner 

över hur de kan hantera eventuella risker. Kontrollbedömningar är enligt Campbell, m.fl, 

(2006) betydande för övervakningen av interna kontroller. Att använda skalor som besvarar 

om ledning och medarbetare levt upp till de krav som ställs vid interna kontroller är en vanlig 

teknik för att sammanfatta verksamhetens kunskap och regelefterlevnad för att sedan 

återkoppla till ledning eller medarbetare för respektive avdelning vilka åtgärder som bör 

beaktas.  
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4. Empiriskt resultat  
 

Detta kapitel innehåller en beskrivníng av insamlad data från intervjuer hos Dalarnas 

Försäkringsbolag med COSO;s ramverk som utgångspunkt som anses relevant för att studera 

interna kontroller. Men hänsyn till anonymiteten presenteras intervjupersonerna som ledare 

1, ledare 2, ledare 3, ledare 4 samt medarbetare 1, medarbetare 2 och medarbetare 3. 

 

4.1 Interna kontroller  

Samtliga respondenter var eniga om att interna kontroller fyller en viktig funktion i arbetet 

med att kontrollera att arbetet utförs på rätt sätt och med god kvalite. Medarbetare såväl som 

ledning förde fram att det är ledningen som bär det yttersta ansvar att lagar och regler 

efterlevs. Ledare 3 beskriver att behovet av interna kontroller finns på alla nivåer inom 

verksamheten och att det är ansvariga chefer på respektive avdelning som utformar interna 

kontroller. Riskerna identifieras för att sedan genomföra kontrollaktiviteter som 

dokumenteras. De identifierade riskerna rapporteras för att vidare till en säkerhetsavdelning 

för att följas upp. Ledare 1 beskriver att de nyttjar en färgskala vid identifiering av risker och 

kan vidare bekräfta att uppföljning av identifierade risker sker.  

 

“För att mäta uppfyllandet av interna kontroller samt minimera risker utvärderas de utifrån 

en färgskala med grönt, gult, oranget eller rött. Den gröna färgen representerar fullt 

godkända resultat, gula färgen bedöms som godkänd men med vissa förbättringsåtgärder, 

oranget är på gränsen till oacceptabla nivåer och rött innefattar allvarliga brister. Gula 

kontroller kommer alltid att finnas, den huvudsakliga uppgiften för organisationen är att få 

bort de röda och helst även de orangea”. Ledare 1. 

 

När det gäller brister i den interna kontrollen menar samtliga respondenter att det alltid 

kommer finnas brister men inget som kan påverka organisationen negativt.  

 

“Vid interna kontroller kommer brister alltid att finnas, det är inte frågan om att det alltid 

kommer att vara hundra procent korrekt av den enkla anledningen att Dalarnas 

Försäkringsbolag arbetar utifrån individuella bedömningar”. Ledare 1. 

 

Ledarna är eniga om att brister alltid kommer att finnas och att det till stor del beror på den 

mänskliga faktorn, att varje möte med kund tar sin grund i individuella bedömningar.  
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“Vi på Dalarnas Försäkringsbolag arbetar löpande med att förbättra brister inom de interna 

kontrollerna. Bristerna som finns är inte riskabla och skulle inte påverka organisationen på 

ett negativt sätt. Däremot finns det alltid utrymme för förbättringar, men det finns det inom 

alla områden förklarar intervjupersonen”. Ledare 2. 

 

“Brister finns det alltid, men inte några specifika eller någon form av avsaknad av något, 

men allt kan alltid bli bättre såklart” Ledare 3.  

 

De anställda bekräftar att det är ledningen som har det yttersta ansvaret att interna kontroller 

genomförs. Samtliga ansåg det som betydelsefullt att interna kontroller finns för att 

säkerhetsställa att de genomför sitt arbete på ett korrekt sätt och förenligt med de lagar de 

regleras av. Medarbetarna menar sig inte vara insatta i hur interna kontroller följs upp och 

efterlevs, vad de i stället får ta del av är hur de efterlevt regelverk och etiska aspekter 

gentemot kunder och medarbetare.  

 

“Intern kontroll är en kontroll av att jag som anställd utför mitt arbete på ett korrekt sätt och 

efterlever de lagar och regler som måste tas hänsyn till. Gör jag något som inte är korrekt får 

jag veta det och kan rätta till felet”. Medarbetare 1. 

 

Medarbetare 2 och 3 förklarar att interna kontroller också är nödvändigt utifrån anställdas 

perspektiv och inte bara ledningen. Anställd 3 menar att verksamheten är styrd av lagar och 

regler och det är medarbetarnas skyldighet att efterleva dessa. Får inte medarbetarna 

information om att ett ärende hanterats på ett felaktigt sätt kan det innebära att den enskilde 

individen bryter mot lagen och kan därmed bli straffskyldig.  

 

4.2 Kontrollmiljö 

Samtliga ledare var eniga om hur Dalarnas Försäkringsbolag arbetar med kontrollmiljö, 

integritet och etiska värderingar. För att bistå medarbetarna med tillräcklig kunskap och 

förståelse om etiska principer och integritet finns strategiska riktningar i form av interna 

dokument. De interna dokumenten finns tillgängliga på intranätet för att vägleda 

medarbetarnas förhållningssätt till regler och policys. Vid en nyanställning utbildas 

medarbetarna för att säkerställa tillräcklig kunskap och förståelse över verksamhetens 
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målsättningar, lagar, regler, riktlinjer och kundbemötande sedan sker årliga utbildningar för 

att upprätthålla en betryggande kunskap inom verksamheten. Ledare 2 bekräftar 

fortbildningen om etiska aspekter i intervjun.  

 

 

“För att säkerhetsställa att arbetet med etiska värderingar och integritet uppfylls, genomförs 

det årligen en obligatoriskt fortbildning om de etiska riktlinjerna som finns hos Dalarnas 

Försäkringsbolag”. Ledare 2. 

 

Medarbetarna intygar att de genomför årliga utbildningar via intranätet för att uppdatera vad 

som är aktuellt för integritet och etiska värderingar. Att en uppdatering är lämplig är samtliga 

eniga om eftersom de etiska principerna är en betydande del av för en verksamhet som ska 

bemöta kunder och medarbetare i vardagen.  

 

“Jag får ett mejl av min chef om vilka utbildningar som behöver genomföras och uppdateras. 

Chefen brukar även informera under veckomötet när det är dags för en årlig uppdatering, 

vilket är bra så vi anställda inte glömmer bort utbildningen eller skulle ha råkat raderat 

mejlet”. Medarbetare 3. 

 

Ledare 3 förklarar att det finns en intern uppförandekod som är en uppsättning av etiska 

riktlinjer och att verksamheten frivilligt anslutit till “institutet mot mutors kod om gåvor, 

belöningar och andra förmåner i näringslivet”. Samtliga ledare menar att integritet och etiska 

värderingar är betydande för att verksamheten ska ha ett lämpligt förhållningssätt gentemot 

varandra och kunder. Medarbetare 1 och 3 menar att utbildningar som omfattar etiska 

värderingar är givande i ledarens bedömning om medarbetarna har tillräcklig kännedom om 

uppförande. Medarbetare 2 förklarar vidare att det är lönsamt att det finns möjligheter 

att  uppdatera och utvärdera sina egna kunskaper inom etiska värderingar, det är givande i den 

mening att eventuella brister kan ledaren återkoppla till medarbetaren om vilka åtgärder som 

bör vidtas. Arbetet med integritet och etiska värderingar efterföljs enligt 

dataskyddsförordningen och alla medarbetare har skrivit under en sekretessförbindelse. 

Sekretessförbindelsen ser olika ut beroende på vilken avdelning medarbetaren arbetar på, 

sekretessen inom bank definieras som banksekretess. De ledande befattningarna inom bank 

har en samsyn över sekretessens betydelse inom kontrollmiljön, sekretessen är bland de mest 

avgörande vid översikten av interna kontroller. Banksekretessen är enligt ledare 4 av främsta 
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betydelse för kundens integritet men även i den mening att verksamheten vill upprätthålla ett 

förtroende gentemot kunderna i form av lojalitet. Integritet är en signifikant punkt inom 

verksamheten, samtliga medarbetare bekräftar att sekretess är det mest grundläggande 

regelverket. Medarbetare 1 påpekar att varje enskilt möte med kunder måste utgå ifrån en 

individuell bedömning utifrån vad som får och inte får utföras utan att frångå sekretessen. Att 

bryta mot vad som regleras inom sekretessen kan utge förödande konsekvenser för 

medarbetare, verksamhet och kund menar ledare 4. Medarbetarna menar gemensamt att de har 

förståelse över sekretessens betydelse.  

 

4.3 Kontrollaktiviteter  

Samtliga ledare förklarar att det finns styrande dokument tillgängliga som vägledning över 

hur interna kontroller ska gå till. Ledarna menar däremot att dokumenten inte är fasta ramverk 

över hur de ska efterföljas utan måste bedömas utifrån situation, däremot påpekar de att det 

måste finnas en samsyn över hur åtgärder ska utföras för att verksamheten ska bedrivas på ett 

likvärdigt sätt. Handlingsplanerna är vad som i efterhand tas fram när det framgått vad som 

behöver kontrolleras, det vill säga att resultatet av en viss kontroll avgör handlingsplanens 

utformning, sen är det upp till regelverk, säkerhetsavdelning och ledning hur åtgärderna 

utformas enligt ledare 1. Vidare beskriver ledarna gemensamt att kommunikationen av 

åtgärder kommer från högre instanser inom organisationen, sen är det ledningens ansvar att 

integrera dem på respektive avdelning. Ingen av medarbetarna anser sig inte ha koll på hur 

ledningen hanterar handlingsplaner och åtgärder, utan det är när åtgärden ska integreras som 

den kommuniceras ut till medarbetarna och handlingsplaner menar medarbetare 1 endast 

skulle framgå om det berör individens brister. Processer och utvecklingar menar medarbetare 

1 och 2 är komplicerat att implementera praktiskt till en början, de syftar på att de lagar som 

de regleras av är svåra att tyda och att de av utbildningen inte får en tydlig bild över hur de 

ska hantera varje enskilt fall. Men de är eniga om att när de bedömt ett antal fall och blivit 

bekväma med hanteringen så går det på rutin. Det som medarbetare 3 ser som en svårighet är 

att när du väl kommit in i rutinen så kommer det alltid nya processer, utvecklingar och 

regelverk att lära sig.  

 

För att se till att interna kontroller följs upp bär ledningen ansvaret att se till medarbetarna 

lever upp till de lagar som verksamheten regleras av och att de har tillräcklig kunskap inom 

det berörda området. Ledare 1 beskriver: 
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“Det är ledningens ansvar att se till att medarbetarna har grundförutsättningar till att klara 

arbetet och löpande utbilda samt diskutera eventuella förbättringsåtgärder”. Ledare 1. 

 

Ledarna förklarar att de tillgodoser medarbetarna med utbildningar inom främst interna regler 

och riskhantering sammankopplat med det arbete som berör verksamhetens respektive 

avdelningar. Utbildningarna inom risk syftar till att upprätthålla grundläggande kunskap inför 

bedömningar, dokumentation och rapportering, öka medvetenheten om hur processer kan 

påverka kunder och verksamheten samt hur medarbetare och ledning kan förebygga 

eventuella risker. Ledare 4 förklarar att genom utbildningen kan de öka medvetenheten och 

kunskapen inom riskhantering och därav samverka för en god riskkultur inom verksamheten. 

Medarbetare 1 och 2 menar att det är ett dagligt arbete att bedöma risker vid åtgärder som 

genomförs i det dagliga arbetet,  just riskutbildningarna är givande i den meningen att de kan 

uppdatera sina kunskaper och förmågor till att bemöta riskerna. Medarbetare 3 förklarar att 

utbildningarna är ett bra stöd för att förstå vilka principer som ska följas vid bedömningar av 

vilka befogenheter de har att handla inom och hur de ska handla. Befogenheter är enligt ledare 

2 en betydande punkt inom utbildningen för att medarbetarna ska förstå vilka befogenheter de 

har behörighet att handla inom.  

 

Ledarna menar gemensamt att det är medarbetarens skyldighet att ta del av utbildningarna och 

förstå dess innebörd sen är det ledarnas ansvar vid kontroller återkoppla till medarbetarna hur 

personen i fråga har uppfyllt dess kriterier. Medarbetarna har inget ansvar vid 

kontrollfunktionerna utan de är enbart mottagare av resultatet av de interna kontrollerna. 

Vilket även medarbetare 2 och 3 tror är ett sätt att säkerställa att verksamheten har tillräckligt 

kompetent personal i förhållande till uppgifternas karaktär.  Ledare 1 förklarar att vid 

eventuella brister i det interna kontrollarbetet är det upp till ledaren och medarbetaren att reda 

ut vad som har skett, om det är första gången det brister eller om det är upprepade misstag. 

Om bristen tar sin grund i att medarbetaren i fråga inte är tillräckligt brydd eller om det är 

kunskapsmässigt det brister. Därefter förs en dialog eller i ett sämre scenario utforma en 

handlingsplan över orsaker till att medarbetaren efterleva verksamheten uppsatta mål. 

Färgskalan som tidigare nämnts finns i detta arbetssätt till för att se graden av allvar på de 

föreliggande bristerna. Ledare 1 beskriver att vid månadsskiftet utvärderas färgskalan på 

individnivå som sedan slås ihop i sin helhet för att skickas vidare till en kontrollavdelning. 

Kontrollavdelningen gör en bredare bedömning på eventuella brister och kommer med förslag 
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på åtgärder som behöver vidtas. Ledare 3 och 4 intygar att verksamhetens interna kontroller 

bedöms utifrån en färgskala för att framhäva vilka faktorer som är i behov av förändring.  

 

4.4 Riskhantering 

Risk menar ledare 1 kan definieras på olika sätt och utifrån ett flertal perspektiv. Risk kan 

vara en möjlig, men inte säker, framtida händelser som innebär en kostnad för organisationen 

eller ett bristande förtroende hos kunderna. Instämmande förklarar ledare 3 en risk som en 

möjlig, men inte säker, framtida händelse som innebär en kostnad för verksamheten. En av 

riskerna kan vara ryktesrisk som innebär att verksamheten tappar kunder på grund av 

missnöje eller liknande. En annan risk som ledare 1 definierar som “worst case scenario” är 

att Dalarnas Försäkringsbolag blir av med tillståndet för att få bedriva bankverksamhet. 

Ledare 2 menar att brister i regelefterlevnad är något som kan leda till ökade operativa risker, 

det vill säga verksamhetsrisker såsom juridiska sanktioner, tillsynssanktioner, ekonomiska 

förluster eller ryktesförluster. Ledare 4 menar att risk är en bedömning av hur troligt det är att 

en händelse av negativ karaktär kommer inträffa och vad som kan påverkas av 

konsekvenserna av den. Risk är enligt medarbetare 2 och 3 något som kan ha en negativ 

inverkan på verksamheten eller kunderna. Medarbetare 1 förklarar risk som något som 

avviker från det normala på ett mindre gynnsamt sätt för de som berörs av verksamhetens 

handlingar internt eller externt. 

 

“Det finns en risk att kunderna väljer att avsluta sina affärer hos banken på grund av 

bristande förtroende och att kunder som ägnar sin tid till illegala affärer i stället väljer att bli 

kund då det ryktas om att banken inte har fullständig kontroll över vad som sker inom 

verksamheten. Som kundägt bolag är det av betydande intresse att kunderna känner sig 

trygga med sina engagemang hos banken”. Ledare 1. 

 

För att identifiera risker och göra en riskbedömning för att vidare hanteras, varierar oerhört 

mellan olika risker säger ledare 1 och 4. För att identifiera och hantera risker genomförs 

löpande granskningar, kartläggningar och omvärldsbevakningar enligt ledare 2. Ledare 3 

beskriver att i sin roll inom verksamheten får göra en årlig riskbedömning inför styrelsens 

beslut av intervjupersonens årsplan och därefter löpande bedömningar under året. 

Medarbetarna förklarar att vid upptäckten av risker är de själva ansvariga för att rapportera 

det vidare till den avdelning som har rollen att utvärdera och hantera riskerna. Däremot menar 
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ledare 1 och 4 samt medarbetarna att de inte delaktiga i uppföljningen av de enskilda riskerna. 

Medarbetare 1 och 3 förklarar att skulle det vara en risk som är återkommande så brukar de ta 

del av risken i form av en fortbildning för att förhindra att den upprepar sig. Samtliga ledare 

har även förklarat att det är ledarnas såväl som medarbetarnas ansvar att rapportera risker.  

 

Gemensamt menar ledarna att för identifiering av risker och hur arbetet med intern kontroll 

ska gå till vid oförutsedda händelser finns dokument i form av handlingsplaner och policys 

tillgängliga för ledningen. Nya regelverk eller praxis som måste efterföljas kan ge upphov till 

att nya interna riktlinjer skapas inom verksamheten för att bemöta regelverken. För att se till 

att interna kontroller följs upp förklarar ledare 4 att det finns ansvariga avdelningar som 

löpande arbetar med att förebygga och förhindra risker. Handlingsplaner tas fram av dess 

ansvariga avdelningar som arbetar med att förebygga och förhindra brister inom interna 

kontroller, det finns däremot ingen fast princip att följa utan de arbetas fram utifrån resultatet 

av en viss kontroll berättar ledare 1 och 2. Betydande förändringar inom lagar och regelverk 

kan också innebära att en handlingsplan måste tas fram för att efterfölja dessa på bästa sätt. 

Ledare 1, 3 och 4 förklarar vidare att stickprover genomförs för att bedöma hur interna 

kontroller och eventuella brister ska hanteras. Bedömningen av fallen utgår primärt utifrån om 

hanteringen har skett förenligt med verksamhetens mål, lagar och regler. Ledarna menar att 

brister som förekommer måste ses över på individnivå, vilket innebär att det måste ses utifrån 

om det är hos den enskilda individen det brister eller om det är återkommande på flera håll 

inom verksamheten.  

 

Ledare 2, 3 och 4 menar att en decentralisering av riskhanteringen skulle vara av positiv 

karaktär för att undvika brister i kommunikationen och att hanteringen då kunde anpassa till 

den enskilde avdelningens behov. Ledare 4 förklarar att en decentraliserad riskhantering på 

avdelningsnivå skulle innebära att ledning och medarbetare kan få en mer detaljerad inblick i 

problemet och arbeta fram en lösning som lämpar sig för avdelningens struktur. Medarbetarna 

menar gemensamt att det skulle vara enklare att förstå verksamhetens behov. Medarbetare 3 

anser sig bättre kunna bidra med sin kunskap genom att ha en bättre inblick och inflytande vid 

riskhanteringen.  
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4.5 Information och kommunikation  

För att effektivt kunna nå ut med nödvändig information till medarbetarna är kommunikation 

en viktig del i det dagliga arbetssättet menar ledningen. Samtliga ledare menar också att 

kommunikationen i det stora hela är att kommunicera ut vad verksamheten vill förmedla, 

kontrollera och följa upp så medarbetarna är medvetna om vad dem har att arbeta efter. 

Ledare 4 påpekar att det är viktigt att information som är av en central betydelse förmedlas till 

medarbetarna och att det är ledningens ansvar att denna information når ut till medarbetarna. 

Vid tillfällen där det uppstår brister eller förbättringsåtgärder behöver vidtas är det än 

viktigare att förmedla kommunikation på rätt sätt. För att förhindra uppkomsten av brister, 

beskriver ledare 3 kommunikation och information enligt följande:  

 

“Våra anställda är införstådda med vikten av intern kontroll och att rutiner, policys och 

dokument finns tillgängliga via Dalarnas Försäkringsbolag intranät och det speciella 

ledningssystemet”. Ledare 3. 

 

Samtliga medarbetare bekräftar också att strategiska riktlinjer som styrande dokument, rutiner 

och policys finns tillgängliga för dem via intranätet. Övrig information som förmedlas till 

medarbetare kommer från respektive ledare, antingen via mejl eller vid veckomötena. 

Medarbetare 1 förklarar hur information förmedlades när Dalarnas Försäkringsbolag 

implementerade ett nytt system och nya rutiner skulle tillämpas:  

 

“Först gick vi på en två-dagars utbildning där information hur vi använder systemet 

förmedlades. Sedan skedde en uppföljning på som genomfördes individuellt för att uppdatera 

det vi fått lära oss under introduktionen precis innan det nya systemet trädde i kraft. Efter 

systemet tillkommit fanns nyttiga dokument tillgängliga via interna dokument. Även de som 

var ansvariga för utbildningen kunde nås för frågor via mejl”. Medarbetare 1. 

 

Gemensamt menar medarbetarna att det hade varit önskvärt med en bättre kommunikation om 

hur de ska förhålla sig till interna regler och lagar vid bedömningar. Samtidigt menar 

medarbetare 3 att det kan vara svårt att ha en fast princip över hur varje enskilt fall ska 

hanteras. Ledare 1 och 4 har tagit del av informationen om att medarbetare vill ha tydligare 

riktlinjer över hur de ska handla i respektive situation. Ledare 1 menar att högre instanser 
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även tagit del av informationen vilket har lett fram till att medarbetarna kommer att ta del av 

en utbildning som inriktar sig på specifika case.  

 

Samtliga ledare beskriver att Dalarnas Försäkringsbolag har veckomöten med sina anställda 

för att säkerhetsställa att väsentlig information når ut. Information kommuniceras också ut via 

mejl. Ledarna förklarar att större delen av informationen kommuniceras ut till medarbetarna i 

form av veckomöten, mejl samt utvecklingssamtal som sker ungefär två gånger per år. Ledare 

1 och 4 förklarar att veckomötena finns för att uppdatera medarbetare om de mest väsentliga 

händelserna och uppdateringar. Mejlkontakt sker kontinuerligt inom verksamheten så den 

person som först kommer i kontakt med en uppdatering eller händelse kan kommunicera ut 

det till resterande medarbetare och ledning inom verksamheten. Ledare 4 menar att 

utvecklingssamtal sker utöver vad som nämnts två gånger om året för att uppdatera 

medarbetarna om främst trivsel, förbättringsåtgärder och personens framträdande egenskaper.  

Medarbetare 2 förklarar att utvecklingssamtalen är bra för att ta del av vad du behöver 

utveckla. Medarbetare 1 och 3 instämmer med att utvecklingssamtalen är givande men att 

veckomötena är det där diskussioner kan uppkomma mellan alla medarbetare. Medarbetare 3 

förklarar att de kan ha fått information om något som behöver förbättras, det börjas ofta då 

diskuteras mellan medarbetarna och chefen hur de kan hantera situationen.  

 

4.6 Övervakning  

Ledare 1 förklarar att vid uppföljningen av interna kontroller genomförs stickprover som 

sedan rapporteras in i ett system, det är ledningen som bär det huvudsakliga ansvaret att följa 

upp kontrollerna. Färgskalorna som introducerades i empirin i avsnitt 4.3 kan vara vägledande 

för att bedöma vilka möjliga åtgärder som bör tillämpas. Stickproven sker månadsvis för att 

ge indikationer på eventuella bristers innebörd och betydelse för verksamheten. Färgskalan 

kan också ge indikation på om tidigare åtgärder har implementerats framgångsrikt eller om 

ytterligare åtgärder krävs.Samtliga ledare förklarar att utfallet av eventuella brister inom 

interna kontroller rapporteras vidare till en kontrollavdelning eller revisionsutskottet (RU) 

beroende på riskens karaktär. Revisionsutskottet tar inga beslut åt ledningen utan bistår endast 

med underlag för att ledning eller kontrollavdelningen skall kunna fatta välgrundade beslut. 

Ledare såväl som medarbetare har en skyldighet att rapportera risker till kontrollavdelningen 

för att följas upp. Ledare 4 förklarar att om en uppföljning eller utvärdering är nödvändig 
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varierar beroende på den identifierade riskens karaktär. Samtliga ledare bekräftar att 

övervakningen är en viktig funktion för interna kontroller.  

 

“Utan en uppföljning eller utvärdering kan vi aldrig veta om det vi faktiskt gör är korrekt. 

Övervakningen kontrollerar alla de punkter som vi talat om tidigare”. Ledare 3  

 

Generella risker som berör hela verksamheten förmedlas på veckomöten, mejl, utbildning och 

interna dokument. Risker som utgörs av en enskild medarbetare är lämpligt att åtgärda genom 

utvecklingssamtal och vid upprepade eller kritiska risker kan en handlingsplan upprättas. 

Ledare 1, 2 och 4 menar att handlningsplaner i de flest fall inte är nödvändigt vid en felaktig 

bedömning utan att det är endast om bristen upprepar sig och det grundar sig i bristande 

kompetens eller oengagemang. Ingen av medarbetarna som intervjuats har tagit del av en 

handlingsplan och har inte heller kunskap om vad det innebär.  

 

Medarbetarna menar gemensamt att de inte genomför någon övervakning utan förklarar att 

det är ledningen eller kontrollavdelningens ansvar, däremot är samtliga medvetna om att deras 

arbete kontrolleras. Medarbetare 1 och 2 förklarar att de i sina veckomöten tilldelas den 

senaste och mest essentiella informationen och vad som samtliga medarbetare bör tänka på 

vid utförandet av sina arbetsuppgifter. Båda medarbetarna har inget att poängtera gällande 

hanteringen då de inte är delaktiga i den delen. Om ett fel har uppstått får den medarbetare det 

gäller information av närmsta ledare så personen det gäller är medveten om situationen. 

 

“Jag tycker det är väldigt bra att min ledare förklarar på veckomötena vad vi behöver tänka 

lite extra på. Det hjälper mig i mina arbetsuppgifter även om jag inte har gjort något fel just 

där och då så kan det förhindra att jag gör fel i framtiden”. Medarbetare 1   

 

Medarbetare 3 vet att det sker en uppföljning och att uppföljningen ofta presenteras på 

veckomötena. Däremot har medarbetare inte någon ingående insyn i hur övervakningen går 

till eller hur ofta den genomförs. Medarbetare 3 önskar att en uppföljning och utvärdering 

också sker när anställda gjort rätt och menar på att det alltid är bra med bekräftelse i sitt arbete 

något personen tror skulle öka självförtroendet. Medarbetare 1 och 2 ser det också som 

önskvärt att ha en bättre inblick i vad som sker när de som medarbetare utvärderas. 

Medarbetare 1 fortsätter med att förklara att det kan ibland finnas svårigheter med att förstå 

vad bristen grundar sig i när de endast får ta del av åtgärderna.  
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5. Analys 
I detta kapitel genomförs en analys av empirin kopplat till den teoretiska referensramen 

utifrån COSO;s ramverk. Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen i form av 

institutionell teori kommer normer, regler, struktur och rutin beaktas för att förstå 

verksamhetens sociala konstruktion. 

 

5.1 Interna kontroller och dess värdefulla innebörd. 

Interna kontroller etableras för att verksamheter ska kunna identifiera och hantera risker. 

Etableringen av interna kontroller har blivit en central funktion för den interna styrningen av 

verksamheter främst på grund av ökade bedrägerier (Länsiluoto, m.fl, 2016). 

 

Vilka framgångsfaktorer genomsyrar Dalarnas Försäkringsbolags interna kontroller?  

Samtliga ledare och anställda var eniga om att interna kontroller fyller en viktig funktion på 

arbetsplatsen. Intervjupersoner var även enade om att det är ledningen som innehar det 

yttersta ansvaret att utföra och uppfölja interna kontroller. Kinney (2000) menar att interna 

kontroller existerar för att minimera risker och hot. Vid eventuella avvikelser vid den interna 

kontrollen ska ledningen genomföra uppföljningsåtgärder. Ledare 1 berättar att ledningen i 

Dalarnas Försäkringsbolag mäter uppfyllandet av interna kontroller med hjälp av en färgskala. 

Detta för att kunna identifiera riskerna men också minimera dem. Anställd 1 tycker att interna 

kontroller är betydelsefulla eftersom arbetsplatsen bygger på lagar och regler. Hur ledningen 

genomföra uppföljningen av interna kontroller diskuteras i avsnitt 5.2. 

 

Inom interna kontroller är det ingen av intervjupersonerna som lyfter fram att några större 

brister finns hos Dalarnas Försäkringsbolag. Däremot bekräftar samtliga ledare att det alltid 

kommer finnas brister men inget som kan komma att påverka Dalarnas Försäkringsbolag 

negativt eller medför att dem skulle hamna på finansinspektionens sanktionslista.  

 

Identifierade framgångsfaktorer för intern kontroll hos Dalarnas är uppfyllandet av lagar och 

regler och stickprover med färgskalor.  

 

5.1.1 Institutionell teori 

Genom en sammankoppling mellan den institutionella teorin och empirin framgår 

verksamhetens sociala konstruktion. Etiska värderingar och interna dokument i form av 
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verksamhetspolicys är de normer som ledning och medarbetare har att förhålla sig till. Rutiner 

utmärker sig som utbildningar, stickprov på interna kontroller och kommunikation. Regler 

som Dalarnas Försäkringsbolag regleras av är lagar där sekretessen uppenbaras som den mest 

omfattande lagen.  

5.2 Kontrollmiljö  

Vad som framgår i den teoretiska referensramen är att kontrollmiljön ska omfatta etiska 

principer såväl som integritet. Ledningens roll är att se till att verksamhetsstrukturen består av 

viss integritet och etik, ansvar till att skapa intresse på arbetsplatsen, utveckla samt bevara 

kompetent personal (COSO, 2013).  

 

Frågan som återstår att besvara är vilka framgångsfaktorer hos Dalarnas Försäkringsbolag är 

framträdande inom kontrollmiljön? För att Dalarnas Försäkringsbolag ska säkerställa 

tillräcklig kunskap inom verksamheten utbildas ledning och medarbetare först vid 

nyanställning inom verksamhetens mål, riktlinjer och kundbemötande. Verksamheten arbetar 

kontinuerligt med integritet och etiska värderingar främst genom obligatoriska utbildningar 

men även möten för att se till att medarbetarna trivs och har ett intresse och engagemang till 

att tillvarata sina kunskaper i sin roll på avdelningen. Ledningen bär det yttersta ansvaret för 

att utbildningarna ska finnas tillgängliga på intranätet och det är medarbetarnas skyldighet att 

ta del av dem. En givande punkt inom utbildningen är att medarbetarna kan utvärdera sina 

kunskaper och därav utveckla sin kompetens. Utöver utbildningarna finns även interna 

dokument tillgängliga som understödjer verksamhetens regler och policys. Dokumenten är 

framtagna för att säkerställa att det finns en samsyn inom verksamheten och att de alltid finns 

tillgängliga för ledning och medarbetare. Inom verksamheten ser ledare såväl som 

medarbetare etiska värderingar som en viktig funktion för att upprätthålla ett etiskt godtagbart 

förhållningssätt gentemot kunder och varandra. En förstärkning för upprätthållandet av etiska 

principer hos Dalarnas Försäkringsbolag är en frivillig anslutning till “institutet mot mutors 

kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”. Sekretessen är hos Dalarnas 

Försäkringsbolag en genomträngande del inom integritet, som finansiell verksamhet är 

sekretessen ett grundläggande regelverk. Sekretessen är grundläggande i den mening att 

verksamheten ska bevara kundernas integritet och lojalitet. Enskilda bedömningar om hur 

medarbetaren ska förhålla sig gentemot kunderna utgör sekretessens komplexitet. 

Utbildningar är även här framträdande för att tillgodose verksamheten med tillräcklig 

kompetens om hur ärenden ska hanteras gentemot kunderna.  
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Genomgående framgångsfaktorer inom kontrollmiljö hos Dalarnas Försäkringsbolag är 

sekretesse, utbildningar och interna dokument.  

 

5.3 Kontrollaktiviteter  

Kontrollaktiviteter är handlingar som grundar sig i aktiviteter såsom utbildningar, utveckling 

av kompetent personal, systemuppdateringar, uppgörelser och affärsrelaterade bedömningar. 

Det finns ingen fast princip att arbeta efter utan arbetsfördelningen grundar sig vanligen i 

valet och utvecklingen av kontrollaktiviteter (COSO, 2013).  

 

Vilka framgångsfaktorer är då väsentliga att understryka hos Dalarnas Försäkringsbolag? 

Kontrollakiviteter utgörs hos Dalarnas försäkringsbolag till stor del av utbildningar. Vad som 

framgår av empirin är att det är medarbetarnas skyldighet att genomföra löpande utbildningar 

för att tillgodose verksamheten med den kunskap som ledning och medarbetare besitter och 

tilldelats. Sedan är det ledningens ansvar att se till att medarbetarna har de 

grundförutsättningar som krävs för att hantera arbetet, det är även ledningens plikt att 

säkerställa att medarbetarna fortbildas för att leva upp till de krav som verksamheten ställer. 

Ledarna förklarar att det finns styrande dokument inför utförandet av interna kontroller, 

dokumenten är inte något som de slaviskt behöver följa utan ska fungera som ett vägledande 

komplement. Inte heller Campbell, m.fl, (2006) anser att det finns någon fast princip men att 

aktiviteterna ska utformas för att öka kunskapen och förmågan till att hantera bedömningar, 

dokumentation och rapportering. Likvärdigt menar ledarna att utbildningarna inom 

riskhantering syftar till att upprätthålla grundläggande kunskap inför bedömningar, 

dokumentation och rapportering. Genom utbildningarna kan de öka medvetenheten om hur 

processer kan påverka kunder och verksamhet samt hur medarbetare och ledning kan 

förebygga eventuella risker. En framgångsrik strategi ledningen arbetar med tar sin grund i 

stickprover på medarbetarnas utförda handlingar som återger en färgskala på riskens 

betydelse. Identifieringen av riskens allvarlighetsgrad utvärderas sedan för att avgöra vilken 

eller vilka åtgärder som är lämpliga i förhållande till risken. Medarbetarna menar att när 

ledningen tar fram utbildningar och åtgärder för att arbeta med nya processer så är det många 

gånger svårt att få en tydlig bild över hur åtgärden eller utvecklingen ska hanteras utifrån 

bestämda regelverk. Däremot så menar de att när de blivit bekväma med hanteringen så går 

bedömningarna på rutin. Medarbetarna ser också komplexiteten i att det hela tiden kommer 
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nya processer, utvecklingar och regelverk att anpassa sig till och därmed även svårigheten 

med att tillämpa en fast princip att efterfölja. Ledningen har tagit till sig kritiken och 

samarbetar nu med en säkerhetsavdelning för att ta fram verkliga “case” och utbilda 

medarbetarna till att förstå hur de ska agera i förhållande till uppgifternas karaktär.  

 

Enligt COSO (2013) bör aktiviteterna utformas för varje nivå inom organisationen, något som 

skulle kunna liknas med de styrande dokumenten. Det framgår inte av empirin att 

dokumenten skulle skilja sig mellan de olika avdelningarna inom verksamheten. Vad som 

istället framgår är att det finns styrande dokument som respektive avdelning har behörighet att 

tillämpa och anpassa utifrån en karaktärisering av processens beskaffenhet.  

 

Framgångsfaktorerna som utmärker sig hos Dalarnas Försäkringsbolag inom 

kontrollaktiviteter kan sägas vara utbildningar, rapportering, åtgärder och dokumentation som 

utformas för processens karaktär.  

 

5.4 Riskhantering  

Risk förklaras enligt COSO (2013) som den sannolikhet att händelse inträffar och betydelsen 

av konsekvenserna som den utgör. Alla organisationer står inför olika typer av risker som kan 

inträffa internt såväl som externt.   

 

Vilka framgångsfaktorer inom riskhantering är då anmärkningsvärda för Dalarnas 

Försäkringsbolag? Av vad som framgår i empirin så identifieras risk likvärdigt som en 

händelse som kan ha en inverkan på verksamheten internt och externt. Konsekvenserna skiljer 

sig utifrån riskens omfattning och betydelse, även om ledarna och medarbetarna är överens 

om vad risk innebär så finns det meningskiljaktigheter om konsekvenserna av riskerna. 

Medarbetarna har en mer generell syn på riskernas konsekvenser och menar att det är något 

som kan resultera i olika betydande påföljder för kund och organisation. Ledarna talar också 

om risker för kunder och organisation men uppmärksammar mer detaljerade konsekvenser 

såsom ryktesrisk, ekonomiska förluster och bristande förtroende. Att ledarna kan uttala sig 

mer ingående om riskerna beror till hög förmodan på att de har en mer uttrycklig inblick i 

verksamhetens bedömning och hantering av risker. Risker bör enligt Arwinge, m.fl., (2017) 

analyseras och utvärderas enligt verksamhetens kriterier för att sedan hanteras. Hos Dalarnas 

Försäkringsbolag rapporteras riskerna till en högre instans i form av en kontrollavdelning. Det 
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är märkbart i uttalanden om identifieringen av risker att ledningen har en tydligare inblick och 

kontroll över området. Ledarna kan tydligt definiera vad risk innebär och hur de ska hanteras 

medan medarbetarna endast är medvetna om att det finns risker och att de ska rapporteras, 

däremot så har ledningen ingen roll i processen efter att risken rapporterats vidare till den 

ansvarige kontrollavdelningen. Processen däremellan lämnar ett gap i kommunikationen där 

ledarna och medarbetarna lämnas utanför den ansvarige kontrollavdelningens arbete med att 

hantera riskerna. Gemensamt menar ledare såväl som medarbetare att en decentralisering av 

hanteringen av risker skulle vara av positiv karaktär för kommunikationen. Att ledningen får 

befogenhet att hantera risker anpassat för den enskilde avdelningens behov skulle minimera 

gapet i kommunikationen. Likt hur Arwinge, m.fl., (2017) förklarar att genom att identifiera 

de mest väsentliga riskerna kan resurserna allokeras av de ansvariga utifrån behov för att på 

ett effektivt sätt hantera dem. Om ledningen för respektive avdelning skulle tilldelas ansvaret 

för att hantera riskerna kan de undvika brister i kommunikationen och säkerställa de mest 

essentiella riskerna på avdelningsnivå. Utbildningar i riskhantering har implementerats hos 

Dalarnas Försäkringsbolag för att säkerställa att ledare och medarbetare har tillräcklig 

kunskap vid bemötandet av risker.  

 

Framgångsfaktorer hos Dalarnas Försäkringsbolag inom riskhantering utmärker sig som 

rapportering, kommunikation och utbildningar. 

 

5.5 Hur Dalarnas Försäkringsbolag informerar och kommunicerar  

Den interna kommunikationen avser informationens spridning genom samtliga led inom 

verksamheten. Kommunikationen som inkommer externt möjliggör att nödvändig information 

tilldelas verksamheten (COSO, 2013).  

 

Vilka framgångsfaktorer kännetecknas då inom information och kommunikation hos Dalarnas 

Försäkringsbolag? Campbell, m.fl, (2006) menar att ett öppet och enkelt 

kommunikationsflöde krävs för alla nya initiativ. Vid implementering av nya initiativ hos 

Dalarnas Försäkringsbolag kommuniceras informationen till stor del ut genom interna 

dokument. Ledningen menar att medarbetarna är väl införstådda i vikten av att ta del av 

rutiner, policys och interna dokument. När aktuell information skall förmedlas vidare sker 

kommunikationen i form av mejlkontakt eller muntlig information beroende på 

informationens karaktär. Campbell, m.fl, (2006) beskriver att informationsflödet många 
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gånger blir överbelastat på grund av kontinuerliga verksamhetsförändringar och uppdaterade 

lagar och regelverk, något som skulle kunna resultera i misslyckandet med att konvertera 

viktig information till kunskap. Något som kan vara en av orsakerna till att ledarna också 

väljer att kommunicera ut den mest väsentliga informationen via veckomöten. Blir anställdas 

mejl överfull finns det risk att information inte når mottagaren. Utvecklingssamtal som sker 

två gånger årligen skapar också utrymme för ledning såväl som medarbetare möjlighet att 

påtala förbättringsåtgärder. När Dalarnas Försäkringsbolag skulle implementera ett nytt 

system fanns även väsentligt information att tillgå via interna dokument. Medarbetarna är 

införstådda i komplexiteten med en fast princip över hur varje enskild uppgift ska hanteras. 

Därav efterlyser medarbetarna nya kommunikationsvägar för att få tydligare förståelse över 

hur de ska förhålla sig till lagar och regler vid bedömningen av berörda arbetsuppgifter. En 

utbildning utformad i form av  “case” är något som ledningen har en förhoppning om att 

minska gapet i kommunikationen vid medarbetarnas bedömning om hur de ska förhålla sig till 

arbetsuppgifternas karaktär. Ledningen hyser hopp om att “casen” ska medföra diskussioner 

och vägledning om medarbetarnas förhållningssätt och ta del av säkerhetsavdelningen och 

andra medarbetares erfarenheter och upplevelser. Erfarna ledare är välkända för förståelsen av 

behovet att distribuera informationen inom verksamheten enligt Campbell, m.fl, (2006). 

Något som kan återspeglas i Dalarnas Försäkringsbolags lednings förståelse över behovet att 

ständigt arbeta med att utveckla nya vägar att kommunicera ut information inom 

verksamheten. Det är av största betydelse för Dalarnas Försäkringsbolag att samtliga inom 

verksamheten är införstådda i att den som först kommer i kontakt med informationen bär 

ansvaret att kommunicera ut det till berörda medarbetare och ledare.  

 

Framgångsfaktorer inom information och kommunikation hos Dalarnas Försäkringsbolag 

kännetecknas som mejl, utbildningar, veckomöten, utvecklingssamtal, “case” och styrande 

dokument. 

 

5.6 Övervakning  

För att kontrollera att de fem huvudkomponenterna inom intern kontroll har integrerats  

för sitt ändamål genomförs kontinuerliga utvärderingar och kontroller i verksamheten. 

Resultaten som framgår av kontrollen utvärderas i förhållande till de kriterier som fastställts 

av ledning eller liknande befattning och korrigeras i sin tur av de ansvariga (COSO, 2013).  
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Vilka framgångsfaktorer är då framträdande för övervakningen hos Dalarnas 

Försäkringsbolag? Övervakningen kan förklaras som en uppföljning över hur interna 

kontroller hanterats, utan övervakning kan det bli utmanande att upprätthålla och tillgodose 

verksamhetens behov. Dalarnas Försäkringsbolag har som tidigare redogjorts implementerat 

stickprover i form av färgskalor som vid en sammanställning av kontroller på varje enskild 

medarbetares hantering av arbetsuppgifter utgör ett resultat. Resultatet mäter eventuella 

bristers betydelse och utsträckning, om det är på individ- eller verksamhetsnivå. Om bristen är 

på individnivå så kan utvecklingssamtal vara lämpligt och vid ett sämre scenario 

med  upprepade brister bör en handlingsplan tilldelas. Utbildningar, veckomöten och interna 

dokument är lämpligt att applicera vid brister på verksamhetsnivå. Enligt samtliga 

intervjupersoner är övervakningen ledningens ansvar och är en viktig funktion för att se till att 

arbetet utförs på korrekt sätt. Campbell, m.fl, (2006) bekräftar att det är ledningen som bär det 

primära ansvaret att övervakningen av interna kontroller utförs och att ta fram eventuella 

åtgärder vid behov. Säkerhetsavdelningen är en instans som medarbetare och ledning ska 

rapportera eventuella risker framkommer, gemensamt är det ledningen och 

säkerhetsavdelningens ansvar att risker följs upp och att eventuella åtgärder tillämpas. Om en 

brist identifieras så är det resultatet av kontrollen som bedömer vilka åtgärder som bör 

appliceras. Uppföljning och åtgärder som berör verksamheten i allmänhet presenteras i vanlig 

ordning på veckomöten. Medarbetarna ser det däremot som önskvärt att ha en bättre insyn i 

uppföljningen och hanteringen av brister för att undvika komplexiteten i förståelsen över vad 

bristerna utgörs av. Förslagsvis skulle riskhanteringen decentraliseras till respektive avdelning 

för en bättre inblick och kommunikation om bristerna mellan ledning och medarbetare.  

 

Framgångsfaktorer som identifierats och kan generaliseras till övervakningen hos Dalarnas 

Försäkringsbolag är utbildningar, färgskalor, rapportering, utbildning, samtal, interna 

dokument och uppföljning.  
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6. Slutsats 

I det sista avsnittet presenteras vad studien kommit fram till samt förslag på vidare studier. 

För att förstå verksamhetens sociala konstruktion har med utgångspunkt i den institutionella 

teorin normer, regler och rutin genomgående beaktas och bidragit till ett resultat. 

Med hänsyn till den institutionella teorin identifieras rutiner hos Dalarnas Försäkringsbolag 

främst som utbildningar, kommunikation och stickprov. Normer är tydligast vid uppföljandet 

av etiska värderingar och interna dokument i form av verksamhetspolicys. Regler är de lagar 

som verksamheten regleras av och utmärker sig främst som sekretess.  

 

Exakt vilka faktorer som orsakade att SEB, Handelsbanken och Exchange Finance Europe 

AB hamnade på finansinspektionens sanktionslista definieras inte i rapporterna hos 

Finansinspektionen mer än att det fanns brister i det interna kontrollarbetet. Resultatet i denna 

studie visar däremot att Dalarnas Försäkringsbolag har implementerat samtliga delar av 

COSO;s ramverk framgångsrikt. Vilket kan vara en bidragande faktor till att Dalarnas 

Försäkringsbolag inte hamnat på Finansinspektionen sanktionslista de senaste fem åren. 

Utförandet har skett genom en fallstudie hos Dalarnas Försäkringsbolag med utgångspunkt i 

intervjuer med ledare och medarbetare inom verksamheten. Syftet med studien har varit att 

identifiera vilka framgångsfaktorer en finansiell verksamhet har för att implementera interna 

kontroller utifrån COSO;s ramverk. Ledningen kommunicerar interna kontroller till 

medarbetarna i form av utbildningar, utvecklingssamtal, interna dokument, möten och mejl 

och framgångsfaktorer har identifierats av forskarna utifrån de fem huvudkomponenterna hos 

Dalarnas Försäkringsbolag och utmärker sig enligt följande:  

 

Etik: Vi har iakttagit att Dalarnas Försäkringsbolag lägger mycket fokus på integritet och 

etiska värdering i verksamheten. De är måna om att personalen är trivs i verksamheten och får 

ta tillvara på sin kompetens och kunskap. Vi tror att om de anställda känner en tillhörighet 

och kan bidra till verksamheten kan det på lång sikt vara så att anställda stannar kvar hos 

Dalarnas Försäkringsbolag. Detta medför att verksamheten kan behålla kompetent personal på 

lång sikt.  
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Fortbildning: För att upprätthålla tillräcklig kunskap och kompetens inom verksamheten 

genomförs obligatoriska fortbildningar  

Kommunikation: Veckomöten, utvecklingssamtal, interna dokument och mejl.  

Lagar och regler: För att få bedriva en finansiell verksamhet är det således viktigt att 

samtliga ledare och medarbetare följer lagar och regler. En faktor som samtliga 

intervjupersoner såg ha en stor betydelse för att få bedriva bankverksamhet.  

Ledningen lyssnar på sina medarbetare: Medarbetarna såg det önskvärt att diskutera olika 

situationer som kan uppstå på arbetsplatsen. Enligt en ledare kommer detta förslag äga rum 

inom kort.  

Stickprov: risker identifieras och presenteras i en färgskala för ledningen, som vidare kan 

bedöma riskens karaktär. 

Utbildning vid nyanställning: Genom utbildning vid nyanställning kan medarbetarna få 

tillräcklig kunskap och kompetens för att bidra till verksamhetens mål. 

 

Åtgärder som identifierats i studien som Dalarnas Försäkringsbolag förslagsvis bör beakta är 

att en decentralisering av verksamhetens arbete med hantering skulle uppskattas av 

medarbetare och ledning. Om respektive avdelning skulle få ett större ansvar vid hanteringen 

av brister menar intervjupersonerna att det skulle utge en tydligare förståelse och inblick i hur 

brister bör hanteras.  

 

Enligt Bryman, A. & Bell, E. (2013) baseras studiens tillförlitlighet på överensstämmelsen 

mellan teori och empiri, vad som framgår i empirin har analyserats i förhållande till teorin och 

det är märkbart att det teoretiska underlaget kan sammankopplas till det empiriska. Syftet har 

varit att identifiera vilka framgångsfaktorer en finansiell verksamhet har för att implementera 

interna kontroller utifrån COSO;s ramverk. För att uppfylla ett rimligt perspektiv på vilka 

framgångsfaktorer Dalarnas Försäkringsbolag implementerat har forskarna beaktat ledare 

såväl som medarbetares uppfattningar. Att förstå framgångsfaktorerna utifrån flera perspektiv 

utgör en bekräftelse på att forskaren har uppfattat verksamhetens sociala konstruktion på rätt 

sätt. Sammankopplingen mellan empiri och teori samt ledare och medarbetares perspektiv har 

utgivit ett överensstämmande resultat varvid studien kan bedömas som tillförlitlig.  

 

Syftet och frågeställningar anses vara besvarade men ett allmänt problem med djupgående 

intervjuer är presenterade i avsnitt 2.6, att enskilda individers perspektiv av Dalarnas 

Försäkringsbolag redogjorts. Därför bör resultatet iaktas med försiktighet av läsaren. Vi 
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hoppas däremot att studien bidrar till en ökad förståelse över hur interna kontroller enligt 

COSO;s ramverk kan implementeras framgångsrikt i finansiella verksamheter.  

 

6.1 Förslag till vidare studier  

Då denna studie endast behandlar ett fall skulle det vara av intresse att studera hur andra 

finansiella verksamheter arbetar med interna kontroller och vad som skiljer dem åt. 

Intressanta förslag på fall att forska vidare om är hur den interna kontrollen såg ut hos SEB 

och Handelsbanken när de hamnade på Finansinspektionens sanktionslista. Vilka var de 

främsta faktorerna till att de brast i det interna kontrollarbetet?  
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Bilaga 1 – Intervjuguide ledarna  

• Vilken roll har du i verksamheten?  

• Vilka arbetsuppgifter har du på arbetsplatsen? 

• Vilka befogenheter har du på arbetsplatsen? 

• Kan du beskriva Dalarnas försäkringsbolag som organisation? 

 

Intern kontroll 

• Vad är intern kontroll för dig?  

• Anser du att det finns ett behov av interna kontroller inom verksamheten?  

• Vem utformar interna kontroller inom verksamheten? 

• Vad är syftet med interna kontroller? 

• Anser du att det finns brister eller att du saknar något inom interna kontroller? 

 

Kontrollmiljö 

• Hur säkerhetsställer ni intern kontroll i verksamheten?  

• Vilken roll har medarbetarna med intern kontroll? 

• Hur utbildas de anställda?  

 

Riskhantering 

• Vad är risk för dig?  

• Vad finns det för risker med arbetet inom intern kontroll?  

• När gör du riskbedömning?  

• Hur arbetar du med att identifiera riskerna? 

• Hur kan riskhanteringen förbättras? 

 

 

Kontrollaktiviteter  

• Finns det dokumenterat hur arbetet med intern kontroll ska gå till?  

• Finns det handlingsplaner vid oförutsedda händelser?  

• Vilka aktiviteter har ni för att skapa riktlinjer? 

• Hur arbetar ni för att se till att interna kontroller uppfylls? 

 

Information och kommunikation  
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• Hur ser ni på information och kommunikation mellan ledningen och medarbetarna?  

• Känner ni att medarbetarna är införstådda med vikten av intern kontroll? 

• Finns rutiner, policys och dokument tillgängliga för alla anställda?  

• Hur kommuniceras interna kontroller mellan ledningen och medarberna? 

 

 

Övervakning  

• Kan ni berätta hur ni följer upp interna kontroller (rapporteras brister, upprättas 

enskilda utvärderingar etc).  

• Hur ofta sker utvärdering/uppföljning  

• Hur utvärderar ni att intern kontroll uppfylls?  

• Hur tycker ni att uppföljningen av målen med intern kontroll sköts?  

 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide medarbetarna  

Intern kontroll 

• Vad är intern kontroll för dig?  

• Anser du att det finns ett behov av interna kontroller inom organisationen?  

• Vem kommunicerar interna kontroller till dig? 

• Vad tror du är syftet med interna kontroller? 

• Anser du att det finns brister eller att du saknar något inom interna kontroller? 

 

Kontrollmiljö 

• Får ni någon utbildning i hur ni ska förhålla er till interna kontroller? 

• Vad har du som anställda för roll gällande interna kontroller?  

 

Riskhantering 

• Vad är risk för dig?  

• Vad finns det för risker med arbetet inom intern kontroll?  

• När gör du riskbedömning?  

• Hur arbetar du med att identifiera riskerna? 
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Kontrollaktiviteter  

• Finns det dokumenterat hur du ska arbeta med interna kontroller? 

• Hur arbetar du för att uppfylla interna kontroller? 

 

Information och kommunikation  

• Hur ser du på information och kommunikation mellan ledningen och dig som anställd?  

• Känner du dig införstådd med vikten av intern kontroll? 

• Finns rutiner, policys och dokument tillgängliga?  

• Hur kommuniceras interna kontroller mellan ledningen och dig som anställd? 

 

Övervakning  

• Kan du berätta hur ni följer upp interna kontroller (rapporteras brister, upprättas 

enskilda utvärderingar etc).  

• Hur ofta sker utvärdering/uppföljning och hur utvärderas den?  

• Hur tycker du att uppföljningen med intern kontroll hanteras?   
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