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Titel:	  Intern	  kontroll	  och	  COSO-‐modellen.	  De	  fem	  komponenternas	  integrering	  
och	  användning	  inom	  SEB	  
	  
Inledning	  och	  problemdiskussion:	  Det	  ställs	  allt	  större	  krav	  på	  intern	  kontroll	  
idag	  till	  följd	  av	  flertalet	  företagsskandaler,	  däribland	  Enron	  som	  har	  
uppmärksammats	  världen	  över.	  I	  Sverige	  var	  den	  senaste	  i	  raden	  HQ-‐bank,	  detta	  
trots	  att	  tydligare	  regler	  för	  bolagsstyrning	  införts	  både	  internationellt	  och	  
nationellt	  de	  senaste	  åren.	  Kraven	  på	  banker	  ökar	  allt	  mer	  i	  samhället	  då	  de	  
förvaltar	  privatpersoners	  och	  företags	  pengar.	  Då	  kunderna	  är	  i	  fokus	  är	  det	  
viktigt	  att	  bankerna	  och	  deras	  personal	  är	  medvetna	  om	  vikten	  av	  att	  göra	  rätt.	  
God	  intern	  kontroll	  är	  en	  förutsättning	  för	  en	  pålitlig	  bankverksamhet	  och	  det	  är	  
styrelsen	  som	  ansvarar	  för	  att	  förmedla	  den	  interna	  kontrollen	  till	  övriga	  
organisationen.	  En	  väl	  använd	  modell	  internationellt	  är	  COSO-‐modellen	  som	  
fungerar	  som	  ett	  stöd	  i	  arbetet	  med	  intern	  kontroll.	  Dess	  uppbyggnad	  består	  av	  
fem	  komponenter	  som	  alla	  ska	  finnas	  representerade	  på	  samtliga	  nivåer	  i	  
organisationen.	  	  
	  
Syfte:	  Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  1)	  undersöka	  om	  organisationen	  har	  med	  
alla	  delar	  från	  COSO-‐modellen	  och	  om	  det	  2)	  finns	  skillnader	  i	  integreringen	  av	  
COSO-‐modellen	  och	  hur	  den	  används	  på	  de	  olika	  nivåerna	  i	  den	  valda	  banken.	  	  
	  
Metod:	  Uppsatsen	  är	  uppbyggd	  på	  en	  kvalitativ	  studie	  där	  intervjuer	  har	  
genomförts	  på	  kontorsnivå	  och	  på	  intern	  kontroll	  avdelningen.	  Dessa	  ligger	  till	  
grund	  för	  empirin.	  Därutöver	  har	  delar	  av	  SEB:s	  årsredovisning	  använts	  för	  att	  
komplettera	  empirin	  på	  ledningsnivå.	  Referensramen	  har	  samlats	  in	  från	  diverse	  
litteratur,	  artiklar	  och	  internetkällor.	  
	  
Slutsats:	  Samtliga	  komponenter	  i	  COSO-‐modellen	  har	  identifierats	  inom	  SEB:s	  
organisation.	  Skillnader	  föreligger	  kring	  hur	  stor	  del	  de	  olika	  komponenterna	  
utgör	  på	  respektive	  nivå	  inom	  verksamheten.	  Den	  största	  skillnaden	  har	  
identifierats	  i	  COSO-‐modellens	  tredje	  element,	  riskanalys,	  vilken	  främst	  sköts	  på	  
internavdelningen	  med	  hjälp	  av	  ledningen	  och	  information	  skickad	  från	  
kontoren.	  	  
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Abstract	  
 
Thesis	  in	  business	  administration,	  Linköping	  University,	  Business	  administration	  
in	  accounting,	  Bachelor	  thesis,	  Spring	  2011	  
	  
Authors:	  Linn	  Isaksson	  Fagerudd,	  Karin	  Magnusson	  och	  Magdalena	  Nilsson	  
	  
Tutor:	  Simon	  Lundh	  
	  
Title:	  Internal	  control	  and	  the	  COSO	  model.	  The	  five	  components	  integration	  and	  
use	  within	  SEB	  
	  
Introduction	  and	  problem	  discussion:	  There	  are	  increasing	  demands	  on	  the	  
internal	  control	  today	  following	  several	  corporate	  scandals	  including	  Enron,	  
which	  has	  attracted	  attention	  worldwide.	  In	  Sweden	  HQ	  bank	  is	  the	  latest	  
scandal,	  this	  despite	  the	  fact	  that	  clearer	  rules	  for	  corporate	  governance	  has	  been	  
introduced	  both	  internationally	  and	  nationally	  in	  recent	  years.	  The	  requirements	  
for	  banks	  has	  become	  increasingly	  important	  in	  society	  because	  they	  manage	  
private	  and	  commercial	  money.	  When	  customers	  are	  in	  focus,	  it	  is	  important	  that	  
banks	  and	  their	  staff	  are	  aware	  of	  the	  importance	  of	  acting	  in	  a	  correct	  way.	  Good	  
internal	  control	  is	  a	  prerequisite	  for	  a	  reliable	  banking	  and	  it	  is	  the	  boards	  
responsibility	  for	  arranging	  the	  internal	  control	  to	  the	  rest	  of	  the	  organisation.	  A	  
widely	  used	  model	  internationally	  is	  the	  COSO	  model	  that	  serves	  as	  an	  aid	  in	  the	  
process	  of	  internal	  control.	  It's	  structure	  consists	  of	  five	  components	  that	  should	  
be	  represented	  at	  all	  levels	  of	  the	  organization.	  
	  
Purpose:	  The	  purpose	  of	  this	  paper	  is	  to	  examine	  whether	  the	  organization)	  has	  
with	  all	  parts	  from	  COSO-‐model	  and	  2)	  differences	  exist	  in	  integration	  of	  the	  
COSO-‐model	  and	  how	  it	  is	  used	  at	  each	  level	  of	  the	  selected	  bank.	  
	  
Method:	  This	  essay	  is	  based	  on	  a	  qualitative	  study	  in	  which	  interviews	  were	  
conducted	  at	  office	  level	  and	  at	  the	  internal	  control	  department.	  This	  form	  the	  
basis	  of	  empirical	  data.	  In	  addition,	  parts	  of	  the	  SEB's	  annual	  report	  has	  been	  
used	  to	  supplement	  the	  empirical	  data	  at	  management	  level.	  The	  framework	  has	  
been	  gathered	  from	  various	  books,	  articles	  and	  internet	  sources.	  
	  
Conclusion:	  All	  components	  of	  the	  COSO	  model	  has	  been	  identified	  in	  the	  
organization	  of	  SEB.	  Differences	  exists	  regarding	  to	  which	  degree	  the	  
components	  are	  represented	  on	  each	  level	  within	  the	  business.	  The	  main	  
difference	  has	  been	  detected	  in	  the	  COSO	  model's	  third	  element,	  risk	  analysis,	  
which	  mainly	  operated	  in	  the	  Internal	  Department	  with	  help	  from	  management	  
and	  information	  sent	  from	  the	  offices.	  
	  
Key-words:	  Internal	  control,	  COSO,	  SEB	  
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1.	  Inledning	  
Kraven	  på	  intern	  kontroll	  har	  ökat	  allt	  mer	  efter	  flertalet	  skandaler	  under	  2000-‐
talet	  (Tunbjörk	  &	  Wikland,	  2009).	  Palepu	  och	  Healy	  (2003)	  beskriver	  konkursen	  
av	  det	  stora	  energiföretaget	  Enron	  vilket	  var	  en	  av	  de	  ovan	  nämnda	  skandalerna	  
i	  början	  av	  2000-‐talet.	  Enron	  bildades	  genom	  ett	  samgående	  mellan	  två	  
naturgasföretag,	  Houston	  natural	  gas	  och	  Internorth.	  Under	  90-‐talet	  hade	  Enron	  
en	  gynnsam	  utveckling	  och	  de	  utökade	  sin	  verksamhet	  även	  inom	  angränsande	  
områden.	  Mellan	  åren	  1990	  till	  1998	  steg	  Enrons	  aktie	  med	  311	  procent.	  Då	  
Enron	  ansökte	  om	  konkurs	  år	  2001	  uppdagades	  stora	  brister	  i	  deras	  
redovisning.	  Tiden	  före	  konkursen	  hade	  mycket	  av	  den	  dokumentation	  som	  
visade	  på	  dessa	  felaktigheter	  blivit	  förstörd	  av	  företaget.	  	  
	  
Som	  en	  följd	  av	  Enronskandalen	  antogs	  en	  ny	  lagstiftning	  i	  USA	  2003	  vilken	  getts	  
ut	  av	  Sarbanes-‐Oxley	  Act,	  SOX,	  under	  2002.	  Syftet	  med	  lagen	  var	  enligt	  Svernlöv	  
och	  Blomberg	  (2003)	  att	  inge	  nytt	  förtroende	  för	  den	  amerikanska	  
aktiemarknaden	  och	  förhindra	  att	  liknande	  skandaler	  inträffar	  igen.	  Genom	  att	  
lagen	  följs	  förväntas	  innehållet	  i	  de	  finansiella	  rapporterna	  ge	  en	  rättvisande	  bild	  
av	  företaget.	  SOX	  måste	  följas	  av	  alla	  företag	  som	  har	  aktier	  eller	  vill	  ge	  ut	  aktier	  
på	  den	  amerikanska	  börsen.	  Enrons	  kollaps	  startade	  inte	  bara	  diskussioner	  kring	  
redovisning	  i	  USA	  utan	  även	  i	  Europa	  och	  Sverige	  (Finansinspektionen,	  2002).	  	  
	  
Storbritannien	  var	  först	  i	  Europa	  med	  att	  införa	  strängare	  regler	  för	  styrning.	  
Sverige	  ansågs	  relativt	  sena	  med	  att	  utveckla	  sin	  bolagsstyrning	  då	  det	  som	  fanns	  
sedan	  tidigare	  ansågs	  tillräckligt.	  Med	  influenser	  från	  Storbritanniens	  modell	  för	  
bolagsstyrning	  gav	  Sverige	  ut	  en	  ny	  rekommendation	  under	  2005,	  vilken	  kom	  att	  
kallas	  Svensk	  Kod	  för	  Bolagsstyrning.	  (Sevenius,	  2010)	  Trots	  införandet	  av	  
tydligare	  regler	  för	  bolagsstyrning	  sker	  fortfarande	  skandaler	  varav	  den	  senaste	  
i	  raden	  är	  HQ	  Bank.	  De	  visade	  på	  brister	  i	  sin	  redovisning	  och	  fick	  hösten	  2010	  
sina	  tillstånd	  indragna	  av	  finansinspektionen.	  Därefter	  kunde	  de	  inte	  längre	  
bedriva	  bank-‐	  och	  värdepappersrörelse.	  (Finansinspektionen,	  2010)	  	  
	  
Samhällets	  krav	  på	  banker	  ökar	  allt	  mer	  och	  nöjda	  kunder	  är	  ett	  måste	  för	  en	  
fungerande	  bankverksamhet.	  Vikten	  av	  goda	  interna	  kontroller	  är	  därför	  en	  
förutsättning	  för	  att	  möta	  de	  ökade	  kraven	  utifrån.	  (SEB,	  2011a)	  Ur	  bankens	  
synvinkel	  finns	  flera	  olika	  operationella	  risker	  som	  banken	  kan	  utsättas	  för,	  dels	  
interna	  risker	  såsom	  misstag	  och	  bedrägerier	  av	  anställda	  samt	  brister	  i	  den	  
interna	  kontrollen.	  Vad	  gäller	  externa	  risker	  som	  banken	  kan	  bli	  föremål	  för	  
berör	  det	  främst	  händelser	  i	  omvärlden	  vilka	  de	  inte	  själva	  kan	  påverka,	  till	  
exempel	  naturkatastrofer.	  Även	  bedrägerier	  kan	  ske	  externt.	  Som	  en	  följd	  av	  de	  
operationella	  riskerna	  krävs	  därför	  att	  bankerna	  har	  tillförlitliga	  interna	  
kontroller	  som	  kan	  förebygga	  och	  dämpa	  dessa	  händelser.	  (SEB	  Årsredovisning,	  
2010)	  (SEB,	  2011a)	  
	  
The	  Committee	  of	  Sponsoring	  Organizations	  (COSO)	  grundades	  1985	  i	  USA	  som	  
ett	  oberoende	  privat	  organ	  för	  att	  kartlägga	  faktorerna	  bakom	  bedrägeri	  inom	  
redovisning.	  COSO:s	  mål	  är	  att	  ge	  vägledning	  för	  ledarskap	  uppbyggt	  på	  tre	  
sammanhängande	  områden:	  intern	  kontroll,	  Enterprise	  Risk	  Management	  (ERM)	  
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och	  att	  förebygga	  bedrägerier.	  1992	  utvecklade	  COSO	  ett	  ramverk	  att	  följa	  för	  att	  
på	  ett	  mer	  effektivt	  sätt	  kunna	  genomföra	  intern	  kontroll	  i	  företag.	  Detta	  till	  följd	  
av	  ett	  ökat	  behov	  uttryckt	  av	  befattningshavare	  för	  att	  bättre	  kunna	  kontrollera	  
och	  uppnå	  verksamhetens	  mål.	  (COSO,	  2010b)	  COSO	  (2010c)	  uppmärksammade	  
att	  det	  fanns	  en	  problematik	  kring	  intern	  kontroll	  och	  avsaknaden	  av	  en	  enhetlig	  
bild	  för	  att	  förklara	  innebörden	  av	  begreppet.	  Därför	  upprättades	  en	  modell	  
vilken	  var	  anpassad	  för	  att	  tillgodose	  kraven	  från	  såväl	  företag	  som	  andra	  parter.	  
The	  Committee	  of	  Sponsoring	  Organizations	  påpekar	  vikten	  av	  att	  intern	  kontroll	  
inte	  kan	  säkra	  ett	  företags	  framgång	  eller	  trovärdighet	  i	  deras	  finansiella	  
rapportering	  utan	  snarare	  ska	  fungera	  som	  en	  hjälp	  på	  vägen	  för	  att	  uppnå	  
verksamhetens	  mål	  och	  förhindra	  framtida	  förluster	  av	  tillgångar.	  

1.1.	  Problemdiskussion	  
Det	  är	  viktigt	  för	  företag	  att	  ha	  en	  väl	  fungerande	  intern	  kontroll	  till	  följd	  av	  
tidigare	  skedda	  företagsskandaler	  och	  förtroendekriser	  (FAR	  Förlag,	  2006).	  
Rittenberg	  (2006)	  menar	  att	  alla	  organisationer	  kan	  uppnå	  en	  god	  intern	  
kontroll	  och	  att	  det	  snarare	  är	  en	  fråga	  om	  ett	  företags	  prioritering	  än	  om	  deras	  
resurser.	  För	  att	  få	  en	  så	  effektiv	  intern	  kontroll	  som	  möjligt	  krävs	  att	  de	  olika	  
komponenter	  som	  COSO-‐modellen	  består	  av	  finns	  med	  och	  samverkar	  inom	  de	  
tre	  målkategorierna;	  ändamålsenlig	  verksamhet,	  tillförlitlig	  finansiell	  
rapportering	  och	  efterlevnad	  av	  lagar.	  Dessutom	  måste	  arbetet	  med	  intern	  
kontroll	  finnas	  i	  de	  mest	  väsentliga	  delarna	  av	  organisationen,	  till	  exempel	  i	  
divisioner,	  avdelningar	  och	  dotterbolag.	  (FAR	  Förlag,	  2006)	  
	   	  
COSO	  är	  en	  väl	  använd	  modell	  över	  hela	  världen	  (COSO,	  2010b).	  Sevenius	  (2010)	  
skriver	  att	  regelverk	  som	  SOX	  har	  accepterat	  COSO	  som	  modell	  för	  att	  upprätta	  
intern	  kontroll	  och	  anser	  att	  denna	  eller	  liknande	  bör	  tillämpas,	  medan	  Svensk	  
bolagsstyrning	  inte	  har	  definierat	  någon	  specifik	  modell.	  Den	  svenska	  Koden	  har	  
dock	  influerats	  av	  Storbritanniens	  kod,	  vilken	  i	  sin	  tur	  har	  COSO-‐modellen	  som	  
grund.	  Modellen	  i	  sig	  är	  inte	  en	  garanti	  för	  ett	  företags	  framgångar	  utan	  fungerar	  
snarare	  som	  ett	  stöd	  vid	  upprättande	  av	  intern	  kontroll	  inom	  organisationer	  och	  
ska	  hjälpa	  till	  att	  minska	  risken	  att	  förlora	  resurser	  (Jokipii,	  2010)	  (FAR	  Förlag,	  
2006).	  
	  
Campell,	  Campell	  och	  Adams	  (2006)	  menar	  att	  det	  finns	  flera	  fördelar	  att	  vinna	  
om	  ett	  företag	  har	  en	  pålitlig	  intern	  kontroll	  som	  effektivare	  verksamhet	  och	  
högre	  tillförlitlighet	  i	  de	  finansiella	  rapporterna.	  Genom	  att	  vara	  ledande	  på	  
intern	  kontroll	  inom	  sin	  bransch	  kan	  företagen	  vinna	  konkurrensfördelar	  hos	  
bland	  annat	  analytiker,	  kunder	  och	  leverantörer.	  Företag	  som	  är	  ledande	  inom	  
intern	  kontroll	  kännetecknas	  av	  att	  de	  ständigt	  är	  öppna	  för	  förändringar	  och	  har	  
en	  förmåga	  att	  anpassa	  sig	  till	  dem	  enligt	  de	  tre	  författarna.	  De	  arbetar	  även	  
löpande	  med	  att	  förbättra	  den	  interna	  kontrollen	  samt	  för	  att	  hitta	  nya	  sätt	  att	  
integrera	  den	  i	  verksamheten.	  
	  
Banker	  är	  beroende	  av	  att	  det	  finns	  ett	  förtroende	  för	  dem	  i	  samhället	  och	  intern	  
kontroll	  bör	  därför	  ha	  stort	  fokus	  i	  organisationen.	  Kravet	  på	  banker	  ökar	  
dessutom	  alltmer	  i	  samhället,	  då	  kunder	  har	  en	  låg	  toleransnivå	  är	  deras	  största	  
hot	  att	  förlora	  dem.	  För	  att	  undvika	  detta	  är	  det	  av	  yttersta	  vikt	  att	  de	  anställda	  
är	  införstådda	  med	  vikten	  av	  god	  intern	  kontroll	  och	  att	  de	  strävar	  efter	  att	  göra	  
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rätt.	  Det	  yttersta	  ansvaret	  för	  att	  förmedla	  policys,	  etiska	  värderingar	  och	  
attityder	  kring	  intern	  kontroll	  till	  alla	  nivåer	  i	  organisationen	  vilar	  på	  ledningen.	  
COSO-‐modellens	  samtliga	  komponenter	  bör	  integreras	  i	  företag	  oavsett	  storlek	  
eller	  inriktning.	  Det	  kan	  dock	  skilja	  sig	  hur	  och	  i	  vilken	  utsträckning	  företag	  
väljer	  att	  tillämpa	  dem.	  (SEB,	  2011a)	  
	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  därför	  att	  1)	  undersöka	  om	  organisationen	  har	  med	  
alla	  delar	  från	  COSO-‐modellen	  och	  om	  det	  2)	  finns	  skillnader	  i	  integreringen	  av	  
COSO-‐modellen	  och	  hur	  den	  används	  på	  de	  olika	  nivåerna	  i	  den	  valda	  banken.	  	  

1.2.	  Avgränsningar	  
Studien	  har	  avgränsats	  till	  att	  undersöka	  intern	  kontroll	  inom	  finansbranschen	  
på	  en	  av	  storbankerna	  i	  Sverige.	  Endast	  kontoret	  i	  Norrköping,	  den	  interna	  
avdelningen	  centralt	  i	  banken	  och	  bankens	  årsredovisning	  har	  legat	  till	  grund	  för	  
uppsatsen.	  Detta	  för	  att	  åstadkomma	  en	  djupare	  analys	  av	  arbetet	  med	  intern	  
kontroll	  på	  olika	  nivåer	  inom	  banken.	  

1.3.	  Tidigare	  studie	  
Inför	  denna	  studie	  har	  flertalet	  uppsatser	  inom	  ämnet	  lästs.	  Endast	  en	  har	  haft	  
en	  liknande	  vinkel	  som	  denna	  och	  har	  därför	  valts	  att	  ta	  upp	  i	  detta	  stycke.	  
	  
2009	  genomförde	  två	  studenter	  på	  Borås	  högskola	  en	  studie	  kring	  intern	  
kontroll	  där	  syftet	  var	  att	  titta	  på	  de	  olika	  delarna	  i	  COSO-‐modellen	  och	  jämföra	  
hur	  delarna	  implementerats	  i	  offentlig	  och	  privat	  verksamhet.	  Anledningen	  till	  
att	  de	  valt	  att	  jämföra	  dessa	  två	  verksamheter	  var	  att	  de	  ansåg	  att	  den	  offentliga	  
verksamheten	  var	  mer	  utsatt	  för	  granskning	  av	  bland	  annat	  allmänheten	  då	  de	  
finansieras	  av	  skattemedel.	  Med	  anledning	  av	  detta	  förutsattes	  det	  att	  arbetet	  
med	  intern	  kontroll	  var	  mer	  utförligt	  och	  hade	  en	  större	  betydelse	  i	  de	  offentliga	  
verksamheterna.	  Ytterligare	  en	  bidragande	  faktor	  ansågs	  vara	  att	  offentlig	  
verksamhet	  arbetar	  efter	  en	  budget	  medan	  privat	  verksamhet	  driver	  sin	  
verksamhet	  för	  att	  generera	  vinst.	  Andersson	  &	  Duong	  valde	  att	  genomföra	  fyra	  
intervjuer	  där	  två	  intervjuer	  gjordes	  inom	  privata	  verksamheter	  och	  två	  inom	  
offentliga	  verksamheter.	  (Andersson	  &	  Duong,	  2009)	  
	  
De	  resultat	  som	  framkom	  i	  uppsatsen	  var	  att	  det	  inte	  förelåg	  några	  större	  
skillnader	  i	  arbetet	  med	  intern	  kontroll	  beroende	  på	  om	  det	  var	  offentlig	  eller	  
privat	  verksamhet.	  Samtliga	  komponenter	  i	  COSO-‐modellen	  tillämpades	  i	  de	  fyra	  
verksamheterna.	  De	  största	  skillnaderna	  fanns	  inom	  
information/kommunikation	  och	  kontrollaktiviteter.	  Vad	  gäller	  
information/kommunikation	  var	  det	  den	  externa	  kommunikationen	  som	  skiljde	  
sig	  mellan	  privat	  och	  offentlig	  verksamhet.	  Detta	  på	  grund	  av	  
offentlighetsprincipen	  som	  den	  offentliga	  verksamheten	  måste	  följa,	  medan	  den	  
privata	  verksamheten	  snarare	  är	  skyldiga	  framförallt	  aktieägare	  och	  investerare	  
att	  inte	  offentliggöra	  information	  förrän	  styrelsen	  godkänt	  och	  offentliggjort	  
informationen.	  Inom	  kontrollaktiviteterna	  kom	  de	  fram	  till	  att	  skillnaderna	  beror	  
på	  att	  de	  bedriver	  olika	  typer	  av	  verksamhet	  med	  olika	  syften,	  främja	  
medborgarnas	  intressen	  respektive	  generera	  vinst.	  (Andersson	  &	  Duong,	  2009)	  
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1.4.	  Disposition	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Figur	  1:	  Egen	  figur	  över	  uppsatsens	  disposition.	  
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2.	  Metod	  
Denna	  studie	  har	  växt	  fram	  som	  ett	  resultat	  av	  diverse	  diskussioner	  kring	  intern	  
kontroll	  och	  dess	  funktion	  vid	  uppstarten	  av	  c-‐uppsatsskrivandet.	  Den	  
grundläggande	  tanken	  har	  varit	  att	  öka	  såväl	  kunskapen	  som	  förståelsen	  kring	  
intern	  kontroll.	  
	  
För	  att	  uppfylla	  syftet	  har	  datainsamling	  från	  litteratur	  och	  internet	  gjorts.	  Ett	  
större	  djup	  i	  studien	  ansågs	  framkomma	  genom	  att	  samla	  in	  egen	  primärdata	  
genom	  intervjuer	  och	  därigenom	  undersöka	  hur	  intern	  kontroll	  fungerar	  i	  
praktiken	  och	  hur	  denna	  kontroll	  förhåller	  sig	  till	  COSO-‐modellen.	  Därför	  
kontaktades	  en	  större	  bank	  i	  Sverige,	  närmare	  bestämt	  SEB.	  Med	  tidsaspekten	  i	  
åtanke	  såväl	  som	  de	  geografiska	  begränsningarna	  har	  fokus	  legat	  på	  
Norrköpingskontoret	  samt,	  via	  telefon-‐	  och	  mailkontakter,	  den	  interna	  
avdelningen	  centralt	  inom	  SEB	  som	  arbetar	  med	  bland	  annat	  intern	  kontroll.	  
Intervjuer	  har	  genomförts	  för	  att	  få	  en	  tillräckligt	  användbar	  empiri	  att	  basera	  
analysen	  på	  samt	  för	  att	  nå	  det	  tilltänkta	  syftet.	  För	  att	  få	  ett	  ledningsperspektiv	  
har	  årsredovisningen	  för	  2010	  använts.	  	  
	  
Primärkällor	  ger	  ett	  mer	  trovärdigt	  resultat	  än	  sekundärkällor	  menar	  Thurén	  
(2005)	  varför	  intervjuer	  ansågs	  som	  ett	  relevant	  inslag	  vid	  upprättandet	  av	  
denna	  uppsats.	  Med	  en	  kvalitativ	  utgångspunkt	  har	  insamling	  gjorts	  av	  såväl	  
teori	  som	  empiri.	  Några	  generaliseringar	  är	  inte	  avsedda	  att	  göras	  eftersom	  
intervjuobjekten	  är	  relativt	  få	  och	  deras	  uppfattningar	  inte	  är	  objektiva	  eller	  kan	  
sägas	  vara	  allmängiltiga.	  Däremot	  finns	  en	  förhoppning	  om	  att	  intervjuerna	  
tillsammans	  med	  en	  granskning	  av	  årsredovisningen	  kommer	  att	  ge	  en	  djupare	  
inblick	  i	  hur	  den	  interna	  kontrollen	  fungerar	  på	  valt	  objekt.	  Den	  kvalitativa	  
utgångspunkten	  syftar	  till	  att	  förstå	  och	  tolka	  den	  verklighet	  i	  vilken	  människor	  
verkar	  (Björklund	  &	  Paulsson,	  2003).	  Teorier	  inom	  området	  för	  intern	  kontroll	  
är	  relativt	  få	  varför	  denna	  studie	  är	  inriktad	  på	  att	  utforska	  (Gustavsson,	  2004)	  
hur	  den	  interna	  kontrollen	  gestaltar	  sig	  inom	  SEB	  i	  förhållande	  till	  COSO-‐
modellen.	  Att	  göra	  en	  kvalitativ	  studie	  ansågs	  utifrån	  detta	  uppfylla	  syftet	  med	  
studien.	  
	  
För	  att	  läsarna	  ska	  få	  en	  helhetsbild	  av	  syftet	  med	  denna	  uppsats	  och	  av	  intern	  
kontroll	  krävs	  att	  skribenterna	  från	  början	  har	  en	  djupare	  förståelse	  för	  
fenomenet.	  Denna	  kunskap	  har	  under	  arbetets	  gång	  byggts	  upp	  av	  
faktainsamling	  om	  intern	  kontroll	  men	  också,	  och	  kanske	  framförallt,	  via	  de	  
intervjuer	  som	  gjorts.	  Objektiviteten	  går	  ej	  att	  trygga	  fullt	  ut,	  dock	  har	  avsikten	  
varit	  att	  ha	  ett	  så	  objektivt	  förhållningssätt	  som	  möjligt.	  Inte	  heller	  kan	  en	  
fullständig	  garanti	  göras	  vad	  gäller	  att	  förutfattade	  åsikter	  och	  meningar	  om	  
intern	  kontroll	  inte	  har	  påverkat	  eller	  färgat	  denna	  uppsats	  och	  intervjuerna	  
(Thurén,	  2005).	  Det	  är	  även	  svårt	  att	  garantera	  att	  intervjupersonerna	  ger	  en	  
helt	  rättvisande	  bild	  då	  de	  representerar	  organisationen	  SEB.	  Förhoppningen	  
och	  ambitionen	  med	  denna	  uppsats	  har	  dock	  varit	  att	  ge	  läsarna	  en	  god	  
helhetsbild	  av	  intern	  kontroll	  utifrån	  ett	  så	  neutralt	  perspektiv	  som	  möjligt.	  
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2.1.	  Referensram	  
Referensramen	  och	  teorin	  har	  baserats	  på	  lagstiftning,	  normer	  och	  fakta	  om	  
COSO	  och	  dess	  modell	  samt	  SEB.	  Utgångspunkten	  har	  varit	  att	  få	  en	  stadig	  grund	  
att	  stå	  på	  genom	  att	  använda	  de	  teorier	  och	  den	  fakta	  som	  finns	  inom	  området	  
för	  intern	  kontroll.	  En	  första	  sökning	  genomfördes	  utifrån	  vilka	  uppsatser	  och	  
tidigare	  forskning	  som	  gjorts	  på	  detta	  område	  för	  att	  få	  en	  så	  kallad	  förförståelse	  
för	  intern	  kontroll.	  Thurén	  (2005)	  pekar	  på	  betydelsen	  av	  att	  ha	  en	  relativt	  stor	  
kännedom	  om	  det	  valda	  ämnet.	  Den	  djupare	  förståelsen	  för	  fenomenet	  har	  varit	  
ett	  grundläggande	  krav	  för	  att	  skriva	  denna	  uppsats,	  men	  syftet	  har	  också	  varit	  
att	  ge	  läsarna	  den	  grundläggande	  kunskap	  som	  krävs	  för	  att	  förstå	  
problematiseringen.	  Internet	  har	  använts	  som	  främsta	  sökmotor	  vad	  gäller	  
insamling	  av	  sekundärdata.	  Relativt	  tidigt	  bestämdes	  det	  att	  uppsatsen	  skulle	  
utgå	  från	  den	  modell	  som	  ansågs	  mest	  allmängiltig	  runt	  om	  i	  världen,	  nämligen	  
COSO-‐modellen.	  Hemsidan	  för	  den	  valda	  modellen	  har	  därför	  nyttjats	  liksom	  
Linköpings	  Universitets	  bibliotekskatalog	  och	  den	  tillgång	  som	  finns	  av	  artiklar.	  
Mer	  precist	  har	  detta	  berört	  databaserna	  Business	  Source	  Premier	  och	  Scopus.	  
Likaså	  har	  lagstiftning	  och	  normgivande	  organs	  rekommendationer	  studerats	  via	  
internet.	  Ett	  antal	  böcker	  och	  artiklar	  om	  intern	  kontroll	  och	  COSO-‐modellen	  har	  
brukats	  med	  utgångspunkten	  att	  informationen	  ska	  vara	  så	  uppdaterad	  som	  
möjligt.	  Ett	  val	  att	  använda	  engelsk	  litteratur	  har	  gjorts	  då	  så	  varit	  möjligt	  och	  
internetsidor	  granskats	  för	  att	  undvika	  att	  text	  översatts	  eller	  tolkats	  felaktigt	  
och	  eventuellt	  utelämnat	  information.	  	  
	  
Validiteten	  i	  den	  litteratur	  och	  teori	  som	  använts	  syftar	  till	  att	  den	  insamlade	  
informationen	  ska	  beröra	  det	  fenomen	  uppsatsen	  avsett	  skildra	  enligt	  Ejvegård	  
(2003).	  Reliabiliteten	  å	  andra	  sidan	  riktar	  in	  sig	  på	  tillförlitligheten	  i	  den	  fakta	  
som	  använts	  (Gustavsson,	  2004).	  Ejvegård	  (2003)	  beskriver	  validitet	  och	  
reliabilitet	  som	  två	  tätt	  sammankopplade	  begrepp,	  och	  menar	  att	  det	  ena	  inte	  är	  
ett	  krav	  eller	  måste	  för	  att	  det	  andra	  ska	  anses	  uppfyllt.	  Det	  innebär	  således	  att	  
faktan	  i	  sig	  kan	  vara	  tillförlitlig	  men	  sakna	  betydelse	  för	  studien.	  Därför	  har	  
avsikten	  varit	  att	  inte	  inkludera	  information	  som	  varit	  irrelevant	  för	  varken	  
analysen	  eller	  läsarna,	  liksom	  att	  använda	  fakta	  som	  kan	  anses	  pålitlig	  för	  att	  inte	  
vilseleda	  mottagarna	  av	  denna	  uppsats.	  

2.2.	  Primärdata	  

2.2.1.	  Urval	  
Vid	  val	  av	  bank	  att	  undersöka	  valdes	  SEB.	  Detta	  för	  att	  de	  är	  en	  av	  storbankerna	  
och	  för	  att	  det	  sedan	  tidigare	  fanns	  kontakter	  på	  denna	  bank.	  SEB	  finns	  
representerade	  med	  kontor	  över	  hela	  Sverige.	  Sverige	  utgör	  ett	  kluster	  som	  
sedan	  kan	  delas	  in	  i	  mindre	  geografiska	  områden,	  där	  Östergötland	  utgör	  ett	  
område	  eller	  en	  region.	  I	  Östergötland	  har	  sedan	  Norrköpingskontoret	  valts	  ut,	  
främst	  på	  grund	  av	  kontakter	  på	  banken	  samt	  den	  geografiska	  närheten.	  Ett	  av	  
intervjuobjekten	  är	  placerad	  i	  Stockholm	  vilket	  försvårade	  att	  få	  till	  ett	  
personligt	  möte,	  därför	  planerades	  istället	  en	  telefonintervju	  in.	  	  
	  
Två	  personer	  valdes	  ut	  för	  intervju	  på	  SEB	  för	  att	  få	  flera	  perspektiv	  på	  de	  olika	  
nivåerna	  i	  organisationen	  och	  sedan	  kunna	  koppla	  dessa	  till	  den	  teori	  som	  tagits	  
fram	  inom	  området.	  Intervjuerna	  och	  teorin	  ska	  sedan	  ligga	  till	  grund	  för	  att	  
besvara	  uppsatsens	  syfte.	  De	  utvalda	  respondenterna	  är	  en	  så	  kallad	  expert	  inom	  
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området	  intern	  kontroll	  och	  en	  privatmarknads-‐	  och	  stf	  kontorschef	  i	  
Norrköping.	  Experten	  arbetar	  på	  en	  central	  avdelning	  inom	  SEB	  som	  är	  placerad	  
i	  Stockholm.	  Denna	  avdelning	  arbetar	  med	  att	  stödja	  samtliga	  kontor	  i	  Sverige.	  
Dock	  ansågs	  det	  inte	  vara	  tillräckligt	  med	  två	  intervjuer	  för	  denna	  studie	  och	  
därför	  har	  delar	  av	  SEB:s	  senast	  upprättade	  årsredovisning	  använts	  till	  empirin.	  
Den	  del	  av	  årsredovisningen	  som	  legat	  till	  grund	  för	  empirin	  är	  avsnittet	  om	  
Bolagsstyrningen	  inom	  SEB.	  (SEB	  Årsredovisning,	  2010)	  Hädanefter	  benämns	  
intervjuobjektet	  från	  Norrköpingskontoret	  som	  kontorsnivå.	  Intervjuobjektet	  
från	  internavdelningen	  nämns	  i	  vissa	  fall	  som	  central	  nivå	  medan	  SEB:s	  
årsredovisning	  representerar	  ledningsnivå.	  

2.2.2.	  Etiska	  aspekter	  

Intervjuobjekten	  har	  i	  förväg	  fått	  tillgång	  till	  intervjufrågorna	  (bilaga	  1)	  via	  e-‐
post	  och	  i	  inledningen	  av	  intervjun	  informerades	  intervjuobjekten	  om	  syftet	  med	  
uppsatsen.	  Att	  en	  intervju	  alltid	  ska	  ske	  frivilligt	  bekräftas	  av	  Denscombe	  (2007)	  
och	  genom	  att	  de	  var	  väl	  införstådda	  med	  syftet	  och	  dess	  frågor	  som	  skulle	  
ställas	  kunde	  de	  förbereda	  sig	  i	  förhand	  och	  bestämma	  hur	  de	  skulle	  förhålla	  sig	  
till	  intervjun.	  Bryman	  och	  Bell	  (2007)	  tydliggör	  att	  detta	  undviker	  att	  
intervjuobjekten	  utsätts	  för	  eventuell	  skada	  som	  till	  exempel	  att	  de	  ger	  tillgång	  
till	  konfidentiell	  information	  som	  kan	  göra	  dem	  skyldiga	  till	  att	  ha	  brutit	  mot	  
interna	  regler.	  Diskussion	  fördes	  även	  kring	  huruvida	  intervjuobjekten	  ville	  vara	  
anonyma	  eller	  inte.	  En	  form	  av	  respondentvalidering	  gjordes	  genom	  en	  
överenskommelse	  att	  intervjuobjekten	  fick	  tillgång	  till	  transkriberingen	  av	  deras	  
intervju	  innan	  den	  skickades	  in.	  Detta	  för	  att	  säkerställa	  att	  ingen	  konfidentiell	  
information	  lämnades	  ut.	  Intervjuobjekten	  behövde	  därmed	  inte	  vara	  anonyma.	  
Respondentvalidering	  ökar	  tillförlitligheten	  i	  den	  insamlade	  empirin	  (Bryman	  &	  
Bell,	  2007).	  
	  
Intervjuerna	  kan	  diskuteras	  utifrån	  vilket	  beroende	  intervjuobjekten	  har	  
gentemot	  den	  överordnade	  organisationen.	  Ett	  starkt	  beroende	  kan	  innebära	  att	  
dess	  trovärdighet	  minskar	  menar	  Thurén	  (2005).	  Intervju	  två	  genomfördes	  via	  
telefon	  vilket	  gör	  att	  dess	  trovärdighet	  kan	  anses	  svårare	  att	  bedöma.	  Bryman	  
och	  Bell	  (2007)	  tar	  upp	  flertalet	  fördelar	  med	  telefonintervjuer,	  till	  exempel	  att	  
det	  är	  kostnadseffektivt,	  enklare	  att	  administrera	  och	  att	  intervjupersonen	  inte	  
påverkas	  av	  karaktärsdragen	  hos	  de	  som	  intervjuar.	  Dock	  kan	  en	  nackdel	  vara	  
att	  den	  icke	  verbala	  kommunikationen	  försvinner	  vid	  en	  telefonintervju	  
(Denscombe,	  2007).	  Intervjuerna	  har	  dock	  inte	  gjorts	  med	  intentionen	  att	  återge	  
organisationen	  i	  ofördelaktig	  dager	  eller	  att	  nödvändigtvis	  få	  intervjuobjektens	  
åsikter	  om	  vad	  de	  anser	  om	  sin	  arbetsplats,	  utan	  snarare	  att	  belysa	  hur	  dess	  
interna	  kontroll	  fungerar.	  Oavsett	  vilka	  avsikter	  intervjuobjekten	  haft	  kan	  aldrig	  
full	  tillit	  ske	  menar	  Thurén	  (2005).	  Inför	  kontakt	  med	  någon	  på	  högre	  nivå	  inom	  
organisationen,	  hänvisade	  intervjuperson	  ett	  till	  att	  kontakta	  den	  interna	  
avdelningen	  inom	  SEB	  och	  höra	  efter	  vem	  som	  skulle	  kunna	  passa	  för	  intervjun.	  
Genom	  att	  använda	  två	  oberoende	  parter	  ökar	  tillförlitligheten	  i	  studien	  (Thurén,	  
2005).	  	  

2.2.3.	  Genomförande	  

Intervjuerna	  hade	  som	  syfte	  att	  vara	  semistrukturerade	  dels	  på	  grund	  av	  att	  
intervjugruppen	  består	  av	  tre	  personer	  och	  dels	  för	  att	  samma	  person	  inte	  
kommer	  hålla	  de	  båda	  intervjuerna.	  Vid	  semistrukturerad	  intervju	  förbereds	  en	  
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intervjuguide	  med	  frågor	  innan	  intervjun	  och	  genom	  att	  alla	  frågor	  ställs	  ökas	  
jämförbarheten	  mellan	  intervjuerna	  trots	  att	  inte	  samma	  intervjuperson	  håller	  i	  
alla	  intervjuer	  enligt	  Bryman	  och	  Bell	  (2007).	  Intervjuguiden	  utformades	  utifrån	  
de	  fem	  komponenterna	  i	  COSO-‐modellen	  för	  att	  säkerställa	  att	  alla	  områden	  
berördes	  och	  för	  att	  få	  en	  tillräcklig	  användbar	  empiri.	  Fördelen	  med	  
semistrukturerade	  intervjuer	  är	  dessutom	  att	  intervjuobjektet	  ska	  få	  möjlighet	  
att	  berätta	  om	  saker	  de	  tycker	  är	  viktiga,	  intervjun	  kan	  få	  andra	  vändningar	  än	  
planerat	  beroende	  på	  vad	  intervjuobjektet	  anser	  vara	  viktigt.	  Ytterligare	  en	  
fördel	  är	  att	  det	  går	  att	  ställa	  följdfrågor	  i	  en	  semistrukturerad	  intervju.	  (Bryman	  
&	  Bell,	  2007)	  Upprättandet	  av	  intervjufrågorna	  har	  gjorts	  med	  intentionen	  att	  få	  
ett	  material	  utan	  alltför	  ledande	  eller	  öppna	  frågor	  eftersom	  detta	  kan	  påverka	  
de	  intervjuade	  personerna	  påpekar	  Thurén	  (2005).	  
	  
Då	  en	  av	  skribenterna	  är	  anställd	  vid	  SEB	  i	  Norrköping	  med	  ett	  av	  
intervjuobjekten	  som	  chef,	  var	  denna	  person	  för	  att	  undvika	  att	  intervjun	  
vinklades	  eller	  blev	  för	  intern,	  ansvarig	  för	  att	  anteckna.	  Först	  efter	  att	  alla	  frågor	  
var	  ställda	  kompletterade	  denna	  person	  med	  de	  funderingar	  hon	  hade	  eller	  inte	  
ansåg	  att	  hon	  fått	  klarhet	  i.	  Det	  är	  dock	  möjligt	  att	  en	  anpassning	  av	  svaren	  trots	  
detta	  gjorts	  eftersom	  en	  relation	  mellan	  chef	  och	  anställd	  är	  etablerad	  sedan	  
tidigare.	  Detta	  är	  något	  Thurén	  (2005)	  anser	  kan	  ha	  effekt	  på	  resultatet.	  

2.2.4.	  Inspelning	  och	  transkribering	  

Intervjuobjekten	  tillfrågades	  om	  de	  samtyckte	  till	  en	  inspelning	  av	  intervjun.	  
Detta	  ansågs	  inte	  vara	  något	  problem	  eftersom	  överenskommelse	  gjorts	  om	  att	  
de	  skulle	  få	  granska	  rapporten	  innan	  den	  skickades	  in.	  Intervjuerna	  spelades	  in	  
på	  en	  telefon	  som	  i	  förväg	  testats	  att	  det	  fungerade	  bra.	  Denscombe	  (2007)	  
menar	  att	  det	  ibland	  kan	  upplevas	  obehagligt	  att	  bli	  inspelad	  men	  att	  det	  oftast	  
brukar	  släppa	  relativt	  fort.	  Det	  finns	  också	  en	  klar	  fördel	  med	  att	  ha	  intervjun	  
inspelad	  för	  att	  kunna	  lyssna	  på	  den	  igen.	  Därför	  ansågs	  det	  finnas	  en	  nytta	  i	  att	  
spela	  in	  intervjun	  trots	  att	  det	  kan	  upplevas	  hämmande	  för	  intervjuobjektet	  och	  
eventuell	  konfidentiell	  information	  finns	  lagrad.	  Intervjuobjektet	  kan	  då	  inte	  i	  
efterhand	  påstå	  att	  någonting	  inte	  har	  sagts.	  	  
	  
Efter	  vardera	  intervju	  har	  transkribering	  skett	  av	  intervjun	  för	  att	  på	  så	  sätt	  
fånga	  upp	  det	  som	  sagts.	  Detta	  för	  att	  undvika	  att	  inget	  glömts	  eller	  förbisetts	  
samt	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  så	  god	  återgivning	  som	  möjligt	  (Thurén,	  2005).	  Trots	  
att	  transkribering	  är	  tidskrävande	  ansågs	  det	  vara	  betydelsefullt	  att	  ta	  den	  tid	  
som	  behövs	  för	  att	  komma	  närmare	  den	  insamlade	  datan.	  Detta	  är	  framförallt	  
fördelaktigt	  vid	  kvalitativa	  undersökningar.	  Det	  är	  dessutom	  lättare	  att	  gå	  
tillbaka	  i	  och	  analysera	  ett	  skrivet	  dokument	  än	  i	  själva	  inspelningen.	  Det	  finns	  
dock	  nackdelar	  med	  transkribering	  förklarar	  Denscombe	  (2007),	  dels	  missas	  den	  
icke	  verbala	  kommunikationen	  och	  dels	  försvinner	  tonfall,	  betoningar	  och	  
pauser.	  Detta	  kan	  dock	  kompletteras	  med	  de	  anteckningar	  som	  gjorts	  under	  
intervjun.	  	  

2.3.	  Metodkritik	  
Kvaliteten	  i	  uppsatsen	  är	  avhängigt	  av	  val	  av	  metod	  och	  tillvägagångssätt.	  Dock	  
bör	  begrepp	  såsom;	  validitet,	  reliabilitet,	  objektivitet	  och	  så	  vidare	  ha	  ett	  
materiellt	  värde	  vid	  användandet	  av	  och	  diskussioner	  kring	  val	  av	  metod.	  
(Gummesson,	  2000)	  Utgångspunkten	  har	  varit	  att,	  med	  gott	  samvete,	  kunna	  
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använda	  begrepp	  såsom	  till	  exempel	  objektivitet	  men	  det	  går	  inte	  att	  bortse	  från	  
att	  det	  ibland	  varit	  omöjligt	  och	  snarare	  ett	  önsketänkande	  än	  ett	  egentligt	  
faktum.	  I	  följande	  källkritik	  har	  därför	  begrepp	  av	  denna	  typ	  använts	  med	  
försiktighet	  och	  inte	  med	  avsikt	  att	  rättfärdiga	  vårt	  handlande.	  	  
	  
För	  att	  kontrollera	  den	  fakta	  som	  samlats	  in	  har	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt	  
antagits	  till	  den	  litteratur	  som	  använts,	  de	  internetsidor	  som	  har	  besökts	  samt	  de	  
intervjuer	  som	  har	  gjorts.	  Thurén	  (2005)	  definierar	  ett	  antal	  källkritiska	  
principer	  såsom	  äkthet,	  tidssamband,	  oberoende	  och	  tendensfrihet.	  Varje	  
persons	  upplevelse	  är	  subjektiv	  och	  det	  är	  därför	  svårt	  att	  vara	  källkritisk	  mot	  
någons	  åsikter	  och	  tankar.	  Vid	  upprättandet	  av	  intervjufrågorna	  liksom	  vid	  
transkriberingen	  har	  målet	  varit	  att	  försöka	  vara	  så	  objektiva	  som	  möjligt	  vid	  
tolkning	  av	  materialet.	  Ytterligare	  ett	  viktigt	  kriterium	  att	  ta	  hänsyn	  till	  är	  att	  de	  
sekundära	  källorna	  inte	  bör	  användas	  för	  att	  styrka	  de	  primära	  källornas	  utsagor	  
framhåller	  Thurén	  (2005).	  Vid	  upprättandet	  av	  en	  kvalitativ	  studie	  finns	  stora	  
utmaningar	  att	  ta	  sig	  förbi	  enligt	  Gummesson	  (2000).	  En	  sådan	  berör	  tillgången	  
till	  empirisk	  fakta	  och	  information	  om	  det	  valda	  objektet	  som	  ska	  studeras.	  Det	  
krävs	  tid	  och	  öppenhet	  mellan	  de	  som	  undersöker	  och	  den	  utvalda	  
organisationen	  menar	  han.	  En	  fullständig	  öppenhet	  mellan	  intervjuobjekten,	  
eller	  organisationen	  som	  helhet,	  och	  skribenterna	  är	  svår	  eller	  till	  och	  med	  
omöjlig	  att	  upprätta	  vid	  en	  uppsats	  av	  denna	  storlek.	  Vidare	  påpekar	  
Gummesson	  (2000)	  att	  ett	  fysiskt	  tillträde	  till	  organisationen	  nästan	  är	  ett	  
grundläggande	  krav	  för	  att	  kunna	  genomföra	  en	  kvalitativ	  studie	  som	  är	  inriktad	  
på	  att	  observera	  förändringar,	  implementeringar	  eller	  dylikt.	  Likaså	  krävs	  en	  
djupare	  inblick	  och	  närvaro	  i	  det	  företag	  som	  avses	  skildras,	  vilket	  i	  sin	  tur	  är	  
helt	  beroende	  av	  det	  intresse	  som	  funnits	  för	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  organisationen.	  
Dock	  kan	  det	  ha	  en	  hämmande	  effekt	  att	  ha	  en	  alltför	  stor	  inblick	  i	  en	  
organisation	  då	  det	  finns	  risk	  att	  objektiviteten	  blir	  lidande.	  Således	  går	  det	  att	  
vara	  kritisk	  till	  hur	  stor	  kunskap	  intervjupersonerna	  hade	  om	  SEB	  från	  början,	  
innan	  intervjuerna	  genomfördes.	  En	  ytlig	  kännedom	  om	  organisationen	  och	  
deras	  senaste	  årsredovisning	  fanns,	  framförallt	  berörande	  bolagsstyrningen,	  
men	  bör	  ej	  anses	  ha	  varit	  djupgående.	  	  
	  
Vid	  insamling	  av	  sekundärdata	  från	  internet	  krävs	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt	  då	  
dess	  trovärdighet	  är	  svår	  att	  bekräfta.	  För	  att	  styrka	  att	  källor	  varit	  äkta	  och	  
trovärdiga	  har	  därför	  verifiering	  med	  andra	  källor	  gjorts	  där	  så	  har	  varit	  
genomförbart.	  Thurén	  (2005)	  menar	  att	  det	  ibland	  kan	  vara	  ett	  måste	  och	  att	  det	  
dessutom	  ger	  en	  bekräftelse	  och	  tyngd	  till	  använt	  material.	  Likaså	  har	  
uppdatering	  av	  internetsidor	  kontrollerats	  för	  att	  erhålla	  ett	  så	  aktuellt	  material	  
som	  möjligt.	  Genom	  att	  göra	  urval	  i	  vilken	  fakta	  som	  återges	  sker	  ofta	  vinklingar,	  
såväl	  medvetet	  som	  omedvetet.	  Likaså	  är	  val	  av	  ord	  en	  väsentlig	  faktor	  att	  beakta	  
när	  sekundärkällor	  skildras	  anser	  Thurén	  (2005).	  Avsikten	  i	  denna	  uppsats	  har	  
varit	  att	  vara	  konsekvent	  vad	  gäller	  användandet	  av	  begrepp	  för	  att	  få	  en	  konkret	  
och	  rättvisande	  bild	  av	  det	  material	  som	  använts.	  Med	  tre	  olika	  skribenter	  är	  
detta	  svårt	  att	  garantera	  och	  ett	  tolkande	  av	  texter	  är	  alltid	  en	  subjektiv	  fråga.	  
Beaktandet	  av	  såväl	  äkthet	  som	  tidssamband	  gäller	  således	  också	  för	  den	  
litteratur	  i	  tryckt	  format	  som	  använts.	  Vid	  återgivning	  av	  text	  från	  engelska	  till	  
svenska	  uppstår	  ofta	  problem	  med	  en	  felfri	  översättning.	  	  
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En	  total	  återgivning	  av	  organisationen	  är	  ej	  möjlig	  på	  grund	  av,	  bland	  annat,	  tids-‐	  
och	  platsbrist.	  Någon	  medveten	  undanhållning	  av	  fakta	  har	  ej	  gjorts	  men	  det	  går	  
inte	  att	  utröna	  huruvida	  ytterligare	  information	  hade	  förändrat	  helhetsbilden.	  En	  
viss	  begränsning	  i	  tillgång	  till	  material	  som	  riktar	  kritik	  mot	  COSO-‐modellen	  har	  
funnits	  vilket	  kan	  bero	  på	  diverse	  anledningar	  såsom	  till	  exempel	  att	  
sökningarna	  har	  gjorts	  felaktigt	  eller	  att	  modellen	  inte	  är	  så	  universell	  och	  väl	  
använd	  vilket	  har	  varit	  uppfattningen.	  
	  
Omarbetning	  av	  syftet	  med	  denna	  uppsats	  har	  gjorts	  flertalet	  gånger	  och	  kanske	  
hade	  detta	  kunna	  förhindras	  om	  en	  större	  kännedom	  om	  intern	  kontroll	  funnits	  
sedan	  tidigare.	  Den	  så	  kallade	  förförståelsen	  är	  ett	  väsentligt	  inslag	  i	  kvalitativa	  
studier.	  Å	  andra	  sidan	  kan	  det	  också	  innebära	  att	  skribenterna	  blockeras	  från	  
nya	  synsätt	  och	  ingångar	  i	  problematiken.	  (Gummesson,	  2000)	  Vad	  gäller	  den	  
grundläggande	  kunskapen	  om	  COSO-‐modellen,	  kan	  orsaken	  till	  att	  syftet	  
eventuellt	  ändrades	  vara	  att	  kunskapen	  inom	  området	  ej	  var	  tillräcklig	  eller	  att	  
det	  var	  svårt	  att	  frångå	  det	  upplägg	  som	  diskuterats	  från	  början.	  	  
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3.	  Generellt	  om	  intern	  kontroll	  
Interna	  kontroller	  har	  blivit	  allt	  mer	  betydande	  för	  företag	  sedan	  stora	  skandaler	  
har	  inträffat	  såsom	  Enron	  och	  HQ	  Bank.	  Jokipii	  (2010)	  menar	  att	  interna	  
kontroller	  generellt	  sett	  anses	  hjälpa	  företag	  att	  ge	  en	  rättvisande	  bild	  i	  sina	  
finansiella	  rapporter	  och	  ska	  visa	  på	  att	  lagar	  och	  regler	  följs	  i	  rapporteringen.	  
Stort	  fokus	  ligger	  på	  att	  chefer	  ska	  kunna	  se	  till	  att	  interna	  kontroller	  genomförs	  
effektivt	  och	  att	  det	  regelbundet	  sker	  en	  rapportering	  av	  resultaten	  till	  styrelse	  
och	  aktieägare.	  Även	  utomstående	  grupper	  som	  leverantörer	  och	  kunder	  har	  ett	  
intresse	  i	  att	  interna	  kontroller	  genomförs	  eftersom	  det	  påverkar	  förtroendet	  för	  
de	  rapporter	  företaget	  ger	  menar	  Jokipii	  (2010)	  vidare.	  Detta	  bekräftas	  även	  av	  
Lehmann	  (2010).	  Interna	  kontroller	  är	  nära	  sammanlänkat	  med	  de	  risker	  som	  
ett	  företag	  kan	  utsättas	  för.	  Det	  kan	  gälla	  risker	  externt	  och	  händelser	  i	  
omvärlden	  men	  även	  att	  medvetna	  handlingar	  som	  strider	  mot	  lagar,	  regler	  och	  
företagets	  policy	  begås	  av	  till	  exempel	  personal.	  Dessa	  risker	  kan	  minimeras	  med	  
hjälp	  av	  interna	  kontroller.	  (Deloitte,	  2011a)	  En	  känd	  referensram	  för	  interna	  
kontroller	  är	  COSO-‐modellen,	  denna	  ska	  ge	  en	  struktur	  kring	  hur	  interna	  
kontroller	  kan	  utformas	  på	  ett	  företag.	  Varken	  litteratur	  eller	  Committee	  of	  
Sponsoring	  Organizations	  (COSO)	  kan	  ge	  exempel	  på	  hur	  referensramen	  ska	  
anpassas	  utan	  detta	  måste	  ske	  efter	  de	  förutsättningar	  som	  finns	  på	  företaget.	  
COSO-‐modellen	  ger	  snarare	  riktlinjer	  och	  det	  poängteras	  att	  interna	  kontroller	  
måste	  utformas	  individuellt	  på	  varje	  företag	  efter	  de	  förutsättningar	  som	  finns.	  
Jokipii	  (2010)	  betraktar	  forskningen	  inom	  intern	  kontroll	  som	  knapphändig	  och	  
att	  den	  behöver	  utvecklas	  för	  att	  kunna	  ge	  en	  bredare	  bild	  av	  området.	  	  
	  
Intern	  kontroll	  ska	  innehålla	  rutiner	  för	  hur	  kontrollerna	  ska	  följa	  svensk	  
lagstiftning	  och	  normgivning.	  Kontrollerna	  har	  genom	  detta	  två	  syften,	  dels	  att	  
vara	  förebyggande	  men	  även	  att	  minska	  de	  fel	  som	  kan	  uppstå.	  Interna	  
kontroller	  syftar	  även	  till	  att	  se	  till	  att	  arbetet	  sker	  effektivt	  och	  följer	  de	  mål	  som	  
är	  uppsatta	  för	  verksamheten.	  (Riksförsäkringsverket,	  2002)	  Interna	  kontroller	  
kan	  genom	  detta	  ha	  en	  stor	  påverkan	  på	  ett	  företags	  framgång	  poängterar	  Jokipii	  
(2010).	  För	  att	  få	  en	  effektiv	  styrning	  krävs	  det	  en	  bra	  samordning	  av	  flertalet	  
faktorer.	  Till	  att	  börja	  med	  krävs	  det	  att	  företaget	  sätter	  upp	  mål	  för	  sin	  
verksamhet,	  framhåller	  Haglund,	  Sturesson	  och	  Svensson	  (2005).	  I	  detta	  kan	  
ingå	  att	  göra	  en	  omvärldsanalys	  för	  att	  veta	  vad	  som	  kan	  påverka	  målen	  och	  
möjligheten	  att	  uppnå	  dem	  förklarar	  de.	  Utifrån	  målen	  tas	  strategier	  fram	  som	  
syftar	  till	  att	  hjälpa	  till	  att	  nå	  målen.	  Ledningen	  behöver	  strukturera	  upp	  arbetet	  
på	  olika	  avdelningar	  och	  fördela	  uppgifterna	  där	  intern	  kontroll	  utgör	  en	  del	  av	  
sysselsättningen.	  Vidare	  understryks	  ledningens	  ansvar	  utifrån	  att	  de	  har	  en	  
väsentlig	  uppgift	  i	  att	  se	  till	  att	  det	  finns	  resurser	  för	  att	  de	  olika	  avdelningarna	  
ska	  kunna	  nå	  sina	  mål.	  Om	  resurserna	  är	  alltför	  knapphändiga	  behöver	  
strategierna	  omarbetas.	  Det	  arbete	  som	  sker	  utefter	  uppsatta	  strategier	  leder	  till	  
vissa	  resultat	  och	  effekter.	  Har	  företaget	  uppnått	  de	  framtagna	  målen	  har	  de	  en	  
effektiv	  arbetsmiljö,	  där	  interna	  kontroller	  är	  en	  del	  av	  vägen	  dit	  enligt	  Haglund,	  
Sturesson	  och	  Svensson	  (2005).	  	  
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3.1.	  Bolagsstyrning	  för	  svenska	  företag	  

3.1.1.	  Aktiebolagslagen	  

Aktiebolagslagen	  är	  tvingande	  för	  alla	  svenska	  aktiebolag.	  I	  aktiebolagslagen	  står	  
det	  i	  åttonde	  kapitlet,	  fjärde	  paragrafen,	  att	  styrelsen	  ansvarar	  för	  bolagets	  
organisation	  och	  förvaltning	  av	  denna.	  Arbetet	  med	  intern	  kontroll	  utgör	  en	  del	  
av	  bolagets	  styrning.	  (Sevenius,	  2010)	  
	  
ABL	  8:4	  
Styrelsens	  uppgifter	  
4	  §	  Styrelsen	  svarar	  för	  bolagets	  organisation	  och	  förvaltningen	  av	  bolagets	  
angelägenheter.	  
Styrelsen	  skall	  fortlöpande	  bedöma	  bolagets	  och,	  om	  bolaget	  är	  moderbolag	  i	  en	  
koncern,	  koncernens	  ekonomiska	  situation.	  
Styrelsen	  skall	  se	  till	  att	  bolagets	  organisation	  är	  utformad	  så	  att	  bokföringen,	  
medelsförvaltningen	  och	  bolagets	  ekonomiska	  förhållanden	  i	  övrigt	  kontrolleras	  
på	  ett	  betryggande	  sätt.	  
Om	  vissa	  uppgifter	  delegeras	  till	  en	  eller	  flera	  av	  styrelsens	  ledamöter	  eller	  till	  
andra,	  skall	  styrelsen	  handla	  med	  omsorg	  och	  fortlöpande	  kontrollera	  om	  
delegationen	  kan	  upprätthållas.	  

3.1.2.	  Kollegiet	  för	  Svensk	  bolagsstyrning	  

Kollegiet	  för	  Svensk	  bolagsstyrning	  etablerades	  första	  gången	  2005	  som	  ett	  led	  i	  
att	  flera	  svenska	  företagsskandaler	  inträffat	  under	  2000-‐talet.	  Enligt	  Sevenius	  
(2010)	  utarbetade	  flertalet	  europeiska	  länder	  egna	  nationella	  bolagskoder,	  med	  
Storbritannien	  i	  spetsen.	  Det	  första	  utkastet	  som	  kollegiet	  gav	  ut	  gällde	  svenska	  
börsnoterade	  företag.	  År	  2008	  utkom	  en	  reviderad	  upplaga	  där	  tillämpningen	  
breddades	  till	  att	  gälla	  alla	  svenska	  bolag	  vars	  aktier	  är	  upptagna	  till	  handel	  på	  
den	  svenska	  reglerade	  marknaden.	  Dessutom	  har	  koden	  anpassats	  till	  mindre	  
börsbolag.	  (Kollegiet	  för	  svensk	  bolagsstyrning,	  2011a)	  
	  
Kollegiet	  är	  ett	  normgivande	  organ	  vars	  uppgift	  är	  att	  verka	  för	  god	  
bolagsstyrning	  genom	  att	  bland	  annat	  samla	  in	  och	  analysera	  praktiska	  
erfarenheter	  samt	  sammanställa	  synpunkter	  från	  användarna.	  Dessutom	  följer	  
de	  nationella	  och	  internationella	  debatter	  för	  att	  försöka	  påverka	  utvecklingen	  
av	  lagstiftning	  så	  den	  sker	  på	  ett	  sätt	  som	  gynnar	  kollegiet.	  Kollegiet	  har	  däremot	  
ingen	  övervakande	  roll	  utan	  är	  ett	  komplement	  till	  lagstiftning	  och	  annan	  
offentlig	  reglering,	  Dess	  normer	  ställer	  högre	  krav	  än	  vad	  lagen	  säger	  om	  god	  
bolagsstyrning.	  (Kollegiet	  för	  svensk	  bolagsstyrning,	  2011b,	  c)	  Bolagskoden	  ska	  
tillämpas	  genom	  följ	  eller	  förklara	  principen	  vilket	  innebär	  att	  reglerna	  utgör	  en	  
god	  sed	  och	  är	  alltså	  inte	  tvingande.	  Genom	  att	  använda	  koden	  betyder	  det	  att	  
företag	  tar	  ställning	  till	  hur	  de	  ska	  förhålla	  sig	  till	  reglerna	  och	  vid	  avvikelse	  ska	  
förklara	  varför	  en	  annan	  metod	  är	  lämpligare	  i	  det	  aktuella	  fallet	  påpekar	  
Sevenius	  (2010).	  
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4.	  COSO	  –	  en	  användbar	  modell	  för	  intern	  kontroll	  
The	  Committee	  of	  Sponsoring	  Organizations	  (COSO)	  bildades	  1985	  av	  de	  fem	  
organen	  The	  American	  Accounting	  Association	  (AAA),	  The	  American	  Institute	  of	  
Certified	  Public	  Accountants	  (AICPA),	  Financial	  Executives	  International	  (FEI),	  
The	  Institute	  of	  Internal	  Auditors	  (IIA),	  och	  The	  Institute	  of	  Management	  
Accountants	  (IMA) för	  att	  understödja	  The	  National	  Commission	  on	  Fraudulent	  
Financial	  Reporting	  och	  deras	  arbete	  med	  att	  kartlägga	  de	  faktorer	  som	  kan	  leda	  
till	  bedrägeri	  inom	  den	  finansiella	  rapporteringen.	  (COSO,	  2011a)	  
	  
Ett	  antal	  rapporter	  har	  upprättats	  av	  COSO	  gällande	  intern	  kontroll	  varav	  den	  
första,	  Internal	  Control	  -	  Integrated	  Framework,	  gavs	  ut	  1992	  (COSO,	  2011a).	  
Under	  slutet	  av	  1990-‐talet	  och	  början	  av	  2000-‐talet	  inträffade	  ett	  antal	  
företagsskandaler	  i	  USA.	  Haglund,	  Sturesson	  och	  Svensson	  (2005)	  informerar	  
därför	  att	  en	  omarbetning	  av	  första	  rapporten	  har	  valts	  att	  göras	  för	  att	  ge	  
företagen	  ett	  mer	  extensivt	  styrningsverktyg.	  Flera	  rapporter	  rörande	  intern	  
kontroll	  har	  getts	  ut	  och	  under	  2010	  startades	  ett	  projekt	  för	  att	  omarbeta	  
COSO's	  rapport	  från	  1992	  för	  att	  bättre	  kunna	  hantera	  den	  komplexitet	  som	  idag	  
finns	  inom	  många	  verksamheter.	  Internal	  Control	  -	  Integrated	  Framework	  från	  
1992	  är	  ett	  principbaserat	  ramverk	  vars	  syfte	  är	  att	  hjälpa	  företagsledningar	  att	  
bättre	  kunna	  kontrollera	  verksamheten	  och	  att	  fastställa	  effektiva	  metoder	  att	  
göra	  detta	  på.	  (COSO,	  2011b)	  
	  
COSO	  är	  en	  allmängiltig	  modell	  som	  inte	  är	  anpassad	  efter	  någon	  specifik	  
företagsform.	  Den	  är	  utvecklad	  för	  att	  kunna	  implementeras	  på	  allt	  från	  
kommuner	  och	  landsting	  till	  små	  och	  stora	  privata	  företag.	  COSO-‐modellen	  
består	  av	  fem	  element	  som,	  när	  de	  integreras,	  ska	  underlätta	  den	  interna	  
kontrollen	  och	  hjälpa	  organisationer	  att	  uppnå	  deras	  mål.	  (COSO,	  2009)	  	  
	  
Intern	  kontroll	  är	  varken	  en	  rutin	  eller	  ett	  ändamål	  i	  sig	  menar	  Tsay	  (2010)	  utan	  
bör	  ses	  som	  en	  integrerad	  del	  i	  verksamhetsstyrningen.	  Av	  den	  anledningen	  är	  
intern	  kontroll	  något	  som	  innefattar	  alla	  i	  verksamheten,	  såväl	  ledning	  som	  
anställda.	  För	  att	  uppnå	  syftet	  med	  intern	  kontroll	  måste	  ledningen	  också	  ha	  låtit	  
de	  anställda	  förstå	  varför	  organisationen	  måste	  ha	  vissa	  processer	  i	  det	  
vardagliga	  arbetet.	  Tsay	  (2010)	  belyser	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  röd	  tråd	  mellan	  
de	  olika	  nivåerna	  för	  att	  alla	  ska	  samarbeta	  och	  nå	  det	  tilltänkta	  syftet.	  De	  tre	  
villkoren	  för	  intern	  kontroll	  nämns	  av	  Haglund,	  Sturesson	  och	  Svensson	  (2005)	  
som;	  mål,	  aktörer	  och	  organisatoriska	  enheter	  samt	  processer	  vilka	  har	  
identifierats	  i	  enlighet	  med	  COSO-‐modellen.	  	  
Mål	  
Intern	  kontroll	  ska	  säkerställa	  att	  risker	  undviks	  och	  ge	  en	  trygghet	  i	  att	  
organisationens	  mål	  uppfylls.	  COSO-‐modellens	  huvudmål	  är	  att	  garantera	  en	  
ändamålsenlig	  och	  kostnadseffektiv	  verksamhet,	  tillförlitlig	  finansiell	  
rapportering	  och	  information	  om	  verksamheten	  samt	  att	  lagar,	  föreskrifter	  med	  
mera	  följs.	  (Haglund,	  Sturesson	  &	  Svensson,	  2005)	  
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Aktörer	  och	  organisatoriska	  enheter	  
Relationen	  mellan	  ledning	  och	  personal	  är	  avgörande	  för	  att	  den	  interna	  
kontrollen	  ska	  fungera	  påpekar	  Haglund,	  Sturesson	  och	  Svensson	  (2005).	  
Ledningen	  tilldelar	  de	  anställda	  uppgifter	  medan	  personalens	  ansvar	  ligger	  i	  att	  
fullfölja	  uppgifter	  och	  att	  återkoppla	  tillbaka	  till	  ledningen.	  Att	  fördela	  och	  
tydliggöra	  ansvar	  och	  rättigheter	  är	  ett	  måste	  för	  att	  den	  interna	  kontrollen	  ska	  
vara	  genomförbar	  men	  också	  för	  att	  veta	  var	  ansvaret	  vilar	  då	  fel	  eller	  misstag	  
begås	  enligt	  författarna.	  
Processer	  
För	  att	  nå	  verksamhetsmålen	  måste	  processer	  inom	  organisationen	  definieras.	  
Anställda	  måste	  vara	  välinformerade	  och	  inneha	  tillräcklig	  kompetens	  för	  att	  
uppnå	  fastställda	  ändamål	  (Haglund,	  Sturesson	  &	  Svensson,	  2005).	  
	  
Figuren	  nedan	  visar	  hur	  de	  fem	  komponenterna	  i	  COSO-‐modellen	  måste	  ta	  
hänsyn	  till	  de	  tre	  huvudmålen	  för	  intern	  kontroll,	  nämligen	  ändamålsenlig	  och	  
kostnadseffektiv	  verksamhet,	  tillförlitlig	  finansiell	  rapportering	  och	  information	  
om	  verksamheten	  samt	  efterlevnad	  av	  lagar	  och	  föreskrifter.	  Detta	  för	  att	  få	  en	  
struktur	  och	  helhetssyn	  på	  den	  interna	  kontrollen.	  Respektive	  komponent	  ska	  
finnas	  på	  alla	  nivåer	  i	  en	  organisation.	  (Haglund,	  Sturesson	  &	  Svensson,	  2005)	  
	  

	  
	  

Figur	  2:	  Tre	  dimensioner	  och	  fem	  kontrollkomponenter	  att	  beakta	  i	  den	  interna	  kontrollen.	  (Haglund,	  Sturesson	  &	  
Svensson	  s.	  65,	  2005)	  

4.1.	  Kontrollmiljö	  
Kontrollmiljö	  är	  den	  av	  COSO-‐modellens	  fem	  komponenter	  som	  utgör	  grunden	  
för	  intern	  kontroll	  menar	  Campbell,	  Campbell	  och	  Adams	  (2006).	  Den	  ska	  ge	  
struktur	  och	  disciplin	  till	  organisationen	  och	  visa	  på	  vikten	  av	  intern	  kontroll.	  De	  
definierar	  de	  faktorer	  som	  ingår	  i	  kontrollmiljön,	  vilka	  till	  exempel	  är	  etiska	  
värderingar,	  ledarskapsresurser,	  personalkompetens,	  ansvar	  inom	  
organisationen	  och	  vilken	  ledarskapsstil	  företaget	  har.	  Enligt	  FAR	  förlag	  (2005)	  
har	  ledningen	  här	  ett	  stort	  ansvar	  i	  att	  förmedla	  sina	  värderingar	  kring	  intern	  
kontroll	  till	  de	  anställda.	  Viktigt	  är	  att	  klimatet	  på	  arbetsplatsen	  främjar	  en	  
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öppen	  dialog,	  att	  problem	  åtgärdas	  och	  att	  personalen	  kan	  påverka	  sitt	  arbete.	  
Kontrollmiljön	  utgörs	  till	  stor	  del	  av	  den	  företagskultur	  som	  finns	  och	  det	  är	  
därför	  viktigt	  att	  skapa	  en	  miljö	  där	  alla	  är	  medvetna	  om	  de	  spelregler,	  attityder	  
och	  värderingar	  som	  gäller.	  Till	  företagskulturen	  läggs	  dessutom	  dokument	  och	  
policys	  som	  de	  anställda	  också	  måste	  följa.	  Kontrollmiljö	  är	  den	  svåraste	  
komponenten	  att	  kvantifiera	  påpekar	  Campbell,	  Campbell	  och	  Adams	  (2006)	  
men	  menar	  att	  det	  finns	  mål	  som	  en	  organisation	  kan	  jobba	  mot	  för	  att	  bli	  
marknadsledande.	  Till	  sin	  hjälp	  finns	  ett	  antal	  strategier	  som	  en	  organisation	  kan	  
använda	  sig	  av	  för	  att	  nå	  dessa	  mål.	  Ett	  företag	  kan	  till	  exempel	  sätta	  upp	  etiska	  
värderingar	  och	  genom	  att	  följa	  dem	  visa	  den	  väg	  företaget	  väljer	  att	  ta.	  Det	  bör	  
även	  arbetas	  fram	  riktlinjer	  för	  organisationen	  som	  de	  anställda	  har	  insikt	  i	  och	  
på	  så	  sätt	  får	  en	  förståelse	  för	  de	  mål	  som	  organisationen	  har.	  	  
	  
Till	  skillnad	  från	  tidigare	  ska	  interna	  kontroller	  ses	  som	  en	  integrerad	  del	  av	  
arbetet	  och	  ledningens	  uppgift	  är	  att	  fördela	  arbetet	  och	  tydligt	  definiera	  vad	  de	  
förväntar	  sig	  att	  de	  anställda	  ska	  göra.	  Det	  innebär	  även	  att	  utse	  nyckelpersoner	  
med	  extra	  ansvar	  och	  se	  till	  att	  den	  kompetens	  som	  behövs	  finns	  hos	  de	  
anställda.	  (Campbell,	  Campbell	  &	  Adams,	  2006)	  Från	  företagets	  sida	  krävs	  en	  
helhetssyn	  på	  väsentliga	  aspekter	  för	  att	  kunna	  utveckla	  och	  påverka	  
kontrollmiljön.	  FAR	  Förlag	  (2005)	  identifierar	  dem	  som	  sociala,	  
organisatoriska/administrativa,	  politiska	  och	  tekniska	  aspekter.	  Sociala	  aspekter	  
handlar	  om	  att	  ta	  tillvara	  personalens	  erfarenheter,	  kompetens	  och	  att	  fortsätta	  
jobba	  med	  de	  värderingar	  organisationen	  har.	  Till	  detta	  har	  organisationen	  hjälp	  
i	  form	  av	  styrdokument,	  reglementen,	  lagar	  och	  riktlinjer.	  FAR	  Förlag	  (2005)	  
fastställer	  att	  även	  politisk	  styrning	  spelar	  in	  i	  hur	  ledare	  och	  chefer	  förhåller	  sig	  
till	  interna	  kontroller.	  Till	  sin	  hjälp	  har	  företagen	  olika	  former	  av	  tekniska	  
hjälpmedel	  och	  program	  som	  underlättar	  i	  arbetet	  med	  intern	  kontroll.	  	  

4.2.	  Riskanalys	  
Ett	  företag	  utsätts	  ständigt	  för	  risker	  i	  sin	  verksamhet,	  både	  interna	  och	  externa	  
sådana.	  Dessa	  risker	  skapar	  nya	  förutsättningar	  för	  företagen	  och	  kan	  utgöra	  
hinder	  för	  dem	  att	  nå	  sina	  mål.	  Därför	  utgör	  riskbedömning	  en	  del	  av	  arbetet	  
med	  intern	  kontroll	  och	  är	  till	  för	  att	  minska	  de	  eventuella	  effekter	  som	  kan	  
uppstå.	  Risker	  kan	  uppkomma	  både	  av	  externa	  och	  interna	  omständigheter	  och	  
svårigheten	  är	  att	  förutsäga	  vilka	  konsekvenser	  som	  uppkommer	  till	  följd	  av	  
dessa	  faktorer.	  (FAR	  Förlag,	  2005)	  Till	  att	  börja	  med	  måste	  de	  eventuella	  risker	  
som	  kan	  utvecklas	  identifieras	  och	  analyseras	  enligt	  Ramos	  (2006).	  För	  att	  
möjliggöra	  en	  analys	  av	  riskerna	  är	  två	  frågor	  väsentliga	  att	  ställa.	  Den	  första	  är	  
vilka	  konsekvenser	  som	  uppstår	  av	  en	  risk	  och	  vilka	  följder	  det	  kan	  ge.	  Den	  
andra	  är	  hur	  stor	  sannolikheten	  är	  för	  att	  en	  viss	  risk	  ska	  uppstå.	  Utefter	  detta	  
kan	  ledningen	  välja	  att	  angripa	  risken	  på	  olika	  sätt	  framhåller	  Ramos	  (2006).	  
Antingen	  kan	  den	  undvikas	  eller	  så	  kan	  riktlinjer	  arbetas	  fram	  för	  de	  
konsekvenser	  som	  kan	  uppstå	  av	  en	  viss	  risk.	  En	  viktig	  del	  i	  riskbedömning	  är	  
även	  att	  övervaka	  den	  interna	  och	  externa	  miljön	  där	  företaget	  verkar	  i	  för	  att	  se	  
till	  de	  förändringar	  som	  sker	  och	  kunna	  svara	  på	  dem	  (Campbell,	  Campbell	  &	  
Adams,	  2006).	  COSO-‐modellen	  ger	  ett	  antal	  faktorer	  som	  de	  anser	  vara	  viktiga	  
att	  ta	  med	  vid	  riskbedömning.	  Den	  största	  externa	  faktorn	  är	  att	  företag	  behöver	  
vara	  observanta	  på	  sin	  omgivning	  och	  miljö	  och	  de	  förändringar	  som	  sker	  i	  den	  
vilket	  bekräftas	  av	  såväl	  Ramos	  (2006)	  som	  Campbell,	  Campbell	  och	  Adams	  
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(2006).	  Även	  förändringar	  utomlands	  kan	  ha	  betydelse	  för	  ett	  företag	  om	  det	  
innebär	  förändringar	  i	  den	  egna	  branschen	  menar	  de.	  Interna	  faktorer	  som	  
påverkar	  är	  till	  exempel	  personalförändringar,	  där	  ny	  personal	  kan	  ha	  svårt	  att	  
se	  behovet	  av	  intern	  kontroll	  och	  kompetens	  kan	  gå	  förlorad	  när	  personal	  väljer	  
att	  sluta.	  Omstruktureringar	  och	  teknikförändringar	  är	  även	  de	  exempel	  på	  
faktorer	  som	  ett	  företag	  behöver	  ta	  med	  i	  sin	  riskbedömning	  enligt	  Ramos	  
(2006)	  samt	  Campbell,	  Campbell	  och	  Adams	  (2006).	  	  

4.3.	  Kontrollaktiviteter	  
När	  riskerna	  är	  kända	  från	  riskanalysen	  är	  nästa	  steg	  för	  organisationen	  att	  
utforma	  mål	  och	  aktiviteter	  för	  att	  minska	  dessa	  risker	  (Ramos,	  2006).	  Ledande	  
företag	  arbetar	  förebyggande	  med	  kontrollaktiviteterna	  genom	  att	  omarbeta	  
processer	  innan	  någon	  händelse	  har	  inträffat	  istället	  för	  att	  lära	  sig	  av	  misstag	  och	  
skapa	  kontroller	  därefter	  menar	  Campbell,	  Campbell	  och	  Adams	  (2006).	  Olika	  
program	  menar	  de	  ska	  kunna	  förenkla	  arbetet	  genom	  att	  de	  sköter	  avstämningen	  
av	  kontrollerna.	  Dessutom	  kan	  investeringar	  i	  olika	  program	  vara	  lönsamt	  om	  det	  
anses	  kostnadseffektivt	  i	  längden,	  detta	  skapar	  även	  kontinuitet.	  
Kontrollaktiviteter	  finns	  på	  samtliga	  nivåer	  och	  funktioner	  i	  en	  organisation	  och	  
dessa	  är	  konkreta	  åtgärder	  som	  tas	  fram	  för	  att	  motverka	  och	  minimera	  risker	  
men	  det	  kan	  även	  vara	  att	  utforma	  handlingsplaner	  för	  olika	  situationer	  som	  kan	  
uppstå	  på	  grund	  av	  olika	  oförutsedda	  händelser.	  	  Kontrollaktiviteterna	  ska	  
stämma	  överens	  med	  de	  tre	  huvudmålen	  för	  intern	  kontroll	  som	  tidigare	  nämnts,	  
nämligen	  ändamålsenlig	  och	  kostnadseffektiv	  verksamhet,	  tillförlitlig	  finansiell	  
rapportering	  och	  information	  om	  verksamheten	  och	  efterlevnad	  av	  lagar,	  
föreskrifter	  med	  mera.	  Det	  finns	  både	  direkta	  och	  indirekta	  kontrollaktiviteter.	  De	  
direkta	  riktar	  sig	  mot	  en	  bestämd	  rutin	  eller	  process	  för	  att	  motverka,	  reducera	  
eller	  till	  och	  med	  att	  eliminera	  en	  risk.	  De	  indirekta	  kan	  istället	  innebära	  att	  en	  risk	  
motverkas	  att	  uppstå	  över	  huvudtaget,	  genom	  exempelvis	  informationsinsatser	  
och	  kompetensutveckling.	  I	  den	  mån	  det	  är	  möjligt	  ska	  kontrollaktiviteterna	  
integreras	  i	  den	  ordinarie	  verksamheten,	  dess	  syfte	  är	  att	  ge	  ytterligare	  kunskap	  
om	  verksamheten	  och	  dess	  effekter.	  Vidare	  kan	  kontrollaktiviteterna	  delas	  in	  i	  
resultat-‐	  respektive	  rutinorienterade	  kontroller.	  (Theiia,	  2005)(Haglund,	  
Sturesson	  &	  Svensson,	  2005)	  

4.3.1.	  Resultatorienterade	  kontroller	  
Målet	  med	  resultatorienterade	  kontroller	  är	  att	  säkerställa	  ändamålsenlig	  och	  
kostnadseffektiv	  verksamhet	  genom	  att	  använda	  en	  god	  verksamhetsstyrning	  
anser	  Haglund,	  Sturesson	  och	  Svensson	  (2005).	  Syftet	  är	  att	  en	  god	  
verksamhetsstyrning	  ska	  hjälpa	  organisationen	  att	  skapa	  samband	  mellan	  
resursåtgång,	  prestationer,	  resultat	  och	  effekter.	  För	  att	  åstadkomma	  en	  relation	  
mellan	  de	  fyra	  komponenterna	  behöver	  det	  bland	  annat	  finnas	  uppsatta	  mål	  som	  
kan	  brytas	  ner	  i	  mindre	  mätbara	  delmål	  menar	  Haglund,	  Sturesson	  och	  Svensson	  
(2005).	  Meningsfulla	  uppföljningsmått,	  utvecklade	  system	  samt	  
rapporteringssystem	  som	  kan	  förse	  beslutsfattare	  och	  uppföljningsansvariga	  i	  
organisationen	  med	  relevant	  information	  är	  ytterligare	  faktorer	  som	  behövs	  
förklarar	  de.	  Därutöver	  krävs	  resultatanalyser	  samt	  tillförlitlig	  och	  rättvisande	  
redovisning.	  Om	  beslutsfattare	  kan	  se	  ett	  samband	  mellan	  ekonomi,	  prestation	  
och	  kvalitet	  är	  det	  en	  bra	  grund	  för	  god	  intern	  kontroll	  då	  det	  ger	  förutsättningar	  
för	  en	  helhetssyn	  påpekar	  Haglund,	  Sturesson	  och	  Svensson	  (2005).	  För	  att	  sedan	  
säkerställa	  en	  effektiv	  organisation	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  finns	  en	  genomtänkt	  och	  
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dokumenterad	  ansvars-‐	  och	  befogenhetsfördelning,	  tydliga	  och	  mätbara	  mål	  och	  
dokumenterade	  rutinbeskrivningar	  poängterar	  de.	  	  

4.3.2.	  Rutinorienterade	  kontroller	  

Det	  finns	  en	  direkt	  anknytning	  mellan	  den	  faktiska	  kontrollen	  och	  de	  
arbetsmoment	  eller	  åtgärder	  som	  ska	  utföras	  i	  de	  rutinorienterade	  kontrollerna.	  
Främst	  handlar	  det	  om	  att	  säkerställa	  att	  system	  och	  rutiner	  fungerar	  så	  som	  det	  
är	  avsett	  och	  att	  de	  är	  tillförlitliga	  understryker	  Haglund,	  Sturesson	  och	  Svensson	  
(2005).	  De	  två	  huvuddelarna	  i	  rutinorienterade	  kontroller	  är	  enligt	  författarna	  
säkerhet	  i	  system	  och	  rutiner	  samt	  rättvisande	  räkenskaper.	  Den	  första	  syftar	  till	  
att	  trygga	  sina	  tillgångar	  och	  undvika	  förluster	  som	  kan	  uppstå	  på	  grund	  av	  
avsiktliga	  eller	  omedvetna	  fel.	  Dessa	  fel	  kan	  undvikas	  genom	  att	  exempelvis	  inte	  
låta	  en	  person	  ensam	  genomföra	  en	  transaktion	  från	  början	  till	  slut	  enligt	  
Haglund,	  Sturesson	  och	  Svensson	  (2005).	  Syftet	  med	  rättvisande	  räkenskaper	  är	  
enligt	  dem	  att	  säkerställa	  en	  tillförlitlig	  ekonomisk	  och	  finansiell	  rapportering.	  

4.4.	  Information	  och	  kommunikation	  
Det	  är	  viktigt	  att	  information	  och	  kommunikation	  fungerar	  väl	  mellan	  de	  olika	  
nivåerna	  i	  en	  organisation	  för	  att	  nå	  effektiv	  intern	  kontroll	  menar	  Ramos	  
(2006).	  Det	  är	  därför	  väsentligt	  att	  organisationen	  lyckas	  identifiera,	  fånga	  upp	  
och	  kommunicera	  relevant	  information	  till	  ledning	  och	  de	  som	  arbetar	  med	  
intern	  kontroll	  (Theiia,	  2005).	  Dock	  är	  det	  vanligt	  att	  ledningen	  översvämmas	  
med	  information	  vilket	  lätt	  leder	  till	  att	  det	  är	  svårt	  att	  avgöra	  vad	  som	  är	  viktigt	  
och	  relevant	  (Campbell,	  Campbell	  &	  Adams,	  2006).	  För	  att	  ledningen	  på	  olika	  
nivåer	  ska	  kunna	  ta	  åt	  sig	  och	  sortera	  bland	  informationen	  krävs	  att	  de	  får	  
tillgång	  till	  informationen.	  Avgörande	  redskap	  är	  effektiva	  och	  ändamålsenliga	  
rapport-‐	  och	  uppföljningssystem	  samt	  att	  den	  informationen	  de	  får	  är	  riktig.	  
(Haglund,	  Sturesson	  &	  Svensson,	  2005)	  Ledningens	  uppgift	  är	  även	  att	  
kommunicera	  ut	  policys,	  riktlinjer	  och	  ansvarsfördelningar	  ut	  i	  organisationen.	  
Dessa	  måste	  finnas	  tillgängliga	  för	  alla	  och	  de	  anställda	  ska	  känna	  till	  och	  förstå	  
innehållet.	  Nödvändiga	  hjälpmedel	  för	  detta	  är	  bland	  annat	  intranät,	  
informationssystem	  och	  utbildning.	  (FAR	  Förlag,	  2006)	  

4.5.	  Tillsyn	  
Den	  femte	  komponenten	  i	  COSO-‐modellen	  är	  tillsyn	  vars	  ändamål	  är	  att	  
utvärdera	  och	  följa	  upp	  den	  implementerade	  interna	  kontrollen	  i	  företaget.	  
Omvärldsförändringar	  gör	  att	  företag	  måste	  anpassa	  sina	  system	  för	  styrning	  
och	  kontroll	  fortlöpande.	  (Haglund,	  Sturesson	  &	  Svensson,	  2005)	  För	  att	  kunna	  
garantera	  att	  intern	  kontroll	  i	  företag	  sker	  på	  ett	  korrekt	  sätt	  och	  att	  alla	  
momenten	  i	  COSO-‐modellen	  genomförs	  såsom	  de	  är	  tänkta	  att	  göra	  krävs	  att	  
tillsyn	  såväl	  som	  uppföljning	  implementeras	  på	  alla	  nivåer	  inom	  företaget.	  Detta	  
bör	  ske	  kontinuerligt	  och,	  om	  så	  behövs,	  med	  punktinsatta	  kontroller	  och	  
utvärderingar.	  (FAR	  Förlag,	  2006)	  I	  januari	  2009	  gav	  COSO	  ut	  en	  rapport	  för	  att	  
ge	  vägledning	  kring	  tillsynen	  av	  intern	  kontroll.	  COSO	  (2009)	  menade	  att	  många	  
organisationer	  hade	  gjort	  stora	  investeringar	  för	  att	  implementera	  system	  med	  
intern	  kontroll	  men	  att	  tillsynen	  och	  uppföljningen	  ofta	  underskattades.	  
Organisationer	  kan	  använda	  olika	  sätt	  att	  övervaka	  den	  interna	  kontrollen	  till	  
exempel	  genom	  kvalitetstester	  av	  den	  interna	  kontrollen,	  återkommande	  
utvärderingar,	  kontroller	  inbyggda	  i	  informationssystem	  eller	  analyser	  av	  
verksamhetsrapporter	  som	  kan	  identifiera	  eventuella	  avvikelser.	  (COSO,	  2009)	  
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FAR	  Förlag	  (2006)	  definierar	  bland	  annat	  följande	  uppföljningsprocesser;	  
självutvärderingar,	  internrevision	  och	  löpande	  uppföljning	  gjord	  av	  chefer.	  
Genom	  tillsyn	  ökar	  möjligheten	  att	  få	  en	  effektiv	  intern	  kontroll	  framhåller	  COSO	  
(2009),	  vilket	  i	  sig	  innebär	  att	  det	  går	  att	  reagera	  på	  eventuella	  risker	  i	  förväg	  
snarare	  än	  i	  efterhand.	  Detta	  leder	  också	  till	  att	  organisationen	  kan	  undvika	  
onödiga	  kostnader	  och	  öka	  effektiviteten	  inom	  organisationen.	  Primärt	  
identifierar	  COSO	  (2009)	  fyra	  positiva	  effekter	  som	  kan	  uppstå	  vid	  en	  korrekt	  
implementerad	  tillsyn:	  
	   	  

• Påvisa	  eventuella	  risker	  inom	  intern	  kontroll	  och	  möjliggöra	  att	  dessa	  kan	  
förhindras	  i	  tid.	  

• Producera	  mer	  korrekt	  och	  tillförlitlig	  information	  som	  sedan	  kan	  
användas	  vid	  beslutsfattande.	  

• Aktuella	  och	  grundligt	  upprättade	  finansiella	  rapporter.	  
• Möjligheten	  att	  lämna	  periodvisa	  intyg	  eller	  konstaterande	  om	  en	  

fungerande	  och	  effektiv	  intern	  kontroll.	  	  
	  
2006	  fastställde	  COSO	  två	  grundläggande	  principer.	  Genom	  löpande	  och/eller	  
separata	  kontroller	  kan	  ledningen	  belysa	  om	  övriga	  komponenter	  i	  COSO-‐
modellen	  uppfyller	  uppsatta	  krav.	  Brister	  i	  den	  interna	  kontrollen	  
uppmärksammas	  då	  i	  tid	  av	  de	  personer	  som	  har	  befogenhet	  att	  korrigera	  dem.	  
Att	  arbeta	  med	  löpande	  intern	  kontroll	  ger	  såväl	  direkt	  som	  kontinuerlig	  
återkoppling	  kring	  hur	  det	  interna	  kontrollsystemet	  fungerar.	  (COSO,	  2009)	  Tsay	  
(2010)	  anser	  dock	  att	  ett	  sådant	  system	  inte	  ger	  en	  tillräckligt	  detaljerad	  
utvärdering	  av	  hur	  effektivt	  företags	  interna	  kontroll	  fungerar	  på	  grund	  av	  
utvärderingens	  knappa	  spelutrymme.	  Därför	  förespråkas	  punktinsatta	  
utvärderingar	  såväl	  som	  kontinuerliga	  av	  Tsay	  (2010).	  The	  Treadway	  
Commission	  har	  i	  rapporten	  2009	  utökat	  dessa	  principer	  genom	  att	  tillsynen	  
baseras	  på	  tre	  element.	  Det	  första	  elementet	  innebär	  ett	  upprättande	  av	  en	  
kontrollenhet	  vilket	  inkluderar	  ledningens	  attityd	  gentemot	  intern	  kontroll,	  att	  
organisationen	  utser	  personer	  med	  övervakande	  roller	  samt	  en	  kännedom	  om	  
hur	  en	  effektiv	  intern	  kontroll	  med	  löpande	  tillsyn	  och	  separata	  utvärderingar	  
fungerar.	  De	  utsedda	  personerna	  måste	  därutöver	  också	  ha	  delgivits	  tillräckliga	  
resurser,	  befogenheter	  och	  besitta	  auktoriteten	  att	  genomföra	  tillsyn.	  (COSO,	  
2009)	  För	  att	  kunna	  genomföra	  evalueringar	  av	  systemet	  måste	  de	  som	  
utvärderar	  det	  vara	  väl	  insatta	  i	  företagets	  verksamhet	  och	  bistå	  med	  resurser,	  
kunskap	  och	  befogenheten	  att	  kunna	  granska	  och	  utvärdera.	  Utöver	  detta	  
betonar	  Tsay	  (2010)	  också	  vikten	  av	  att	  de	  är	  objektiva	  och	  inte	  har	  något	  
intresse	  i	  organisationen	  som	  sådan.	  Avgörande	  för	  dess	  objektivitet	  är	  också	  var	  
i	  organisationsstrukturen	  avdelningen	  för	  intern	  kontroll	  är	  placerad.	  COSO	  
(2009)	  föreslår	  ett	  tillvägagångssätt	  i	  två	  steg,	  vilket	  styrks	  av	  Tsay	  (2010),	  vid	  
val	  av	  kontrollenhet	  där	  det	  första	  är	  att	  tillsätta	  ett	  övervakande	  ledarskap	  på	  
chefsnivå	  vilket	  inkluderar	  VD:n,	  en	  informationsansvarig,	  en	  riskansvarig	  och	  
en	  juridiskt	  ansvarig	  person.	  Därefter	  kan	  detta	  övervakande	  organ	  välja	  ut	  de	  
individer	  som	  matchar	  de	  specialiserade	  och	  objektiva	  krav	  som	  finns.	  Den	  andra	  
komponenten	  av	  de	  tre	  elementen	  medför	  en	  utformning	  av	  kontrollförfarande	  
som	  fokuserar	  på	  vikten	  av	  att	  hantera	  risker	  i	  linje	  med	  organisationens	  mål.	  
Den	  tredje	  och	  sista	  delen	  behandlar	  bedömning	  och	  rapportering	  av	  resultatet	  av	  
den	  interna	  kontrollen	  till	  behörig	  personal.	  Detta	  inkluderar	  också	  att	  de	  
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eventuella	  risker	  som	  uppmärksammats,	  och	  graden	  av	  dess	  betydelse,	  
redovisas.	  (COSO,	  2009)	  
	  
Det	  yttersta	  ansvaret	  för	  tillsyn	  av	  kontrollsystemet	  vilar	  på	  ledningen	  menar	  
Haglund,	  Sturesson	  &	  Svensson	  (2005).	  För	  att	  organisationer	  ska	  ha	  en	  
autentisk	  intern	  kontroll	  måste	  ledningens	  deltagande	  vara	  genuint	  för	  att	  även	  
anställda	  ska	  visa	  ett	  seriöst	  intresse	  konstaterar	  Tsay	  (2010).	  Den	  attityd	  den	  
högsta	  ledningen	  har	  gentemot	  intern	  kontroll	  och	  hur	  de	  förmedlar	  detta	  till	  
personalen	  är	  därför	  av	  största	  vikt.	  Genom	  att	  undersöka	  hur	  de	  anställda	  
uppfattar	  ledningens	  engagemang	  till	  intern	  kontroll	  fås	  en	  bild	  av	  i	  vilken	  miljö	  
den	  interna	  kontrollen	  existerar,	  utifrån	  vilken	  utvärderingen	  av	  systemet	  sedan	  
kan	  grunda	  sig.	  
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5.	  Organisationen	  SEB	  
Stockholms	  Enskilda	  Bank	  startades	  1856	  av	  André	  Oscar	  Wallenberg	  och	  var	  då	  
Stockholms	  första	  privatbank.	  År	  1972	  gick	  bankerna	  Skandinaviska	  Banken	  och	  
Stockholms	  Enskilda	  Bank	  ihop	  med	  syftet	  att	  försöka	  möta	  de	  internationella	  
storbankernas	  konkurrens.	  Sammanslagningen	  var	  vid	  den	  tiden	  den	  största	  
som	  gjorts	  i	  Sverige.	  År	  2000	  köpte	  SEB	  den	  tyska	  banken	  BfG	  och	  blev	  därmed	  
en	  europeisk	  bank.	  (Karlsson	  &	  Nilsson,	  2006)	  Vid	  starten	  fanns	  endast	  SEB	  i	  
Stockholms	  stadskärna	  men	  idag	  har	  SEB	  sin	  bas	  i	  Norra	  Europa	  och	  finns	  
representerade	  i	  fyra	  världsdelar,	  totalt	  cirka	  20	  länder.	  Enligt	  årsredovisningen	  
för	  2010	  har	  SEB	  idag	  drygt	  20	  000	  anställda	  och	  en	  balansomslutning	  på	  1,5	  
mdr.	  SEB:s	  verksamhet	  består	  av	  5	  divisioner	  som	  är	  uppdelade	  i	  olika	  
affärsområden.	  (SEB	  Årsredovisning,	  2010)	  
	  

 
k 
Figur	  3:	  SEB:s	  organisation	  med	  de	  fem	  divisionerna	  (SEB	  Årsredovisning	  s.	  61,	  2010)	  
	  
De	  fem	  divisionerna	  framgår	  av	  bilden	  ovan	  och	  utgörs	  av	  Stora	  företag	  &	  
institutioner,	  Kontorsrörelsen,	  Kapitalförvaltning,	  Liv	  och	  Baltikum.	  (SEB	  
Årsredovisning,	  2010)	  Kontorsrörelsen	  tjänar	  1,7	  miljoner	  användare	  och	  består	  
av	  161	  kontor,	  telefonkundtjänst	  och	  internet.	  I	  kontorsrörelsen	  ingår	  även	  
administration	  av	  de	  3,3	  miljoner	  betalkort	  som	  ges	  ut	  av	  SEB.	  (SEBgroup,	  
2011b)	  Den	  del	  av	  verksamheten	  som	  vi	  valt	  att	  titta	  på	  tillhör	  kontorsrörelsen.	  

5.1.	  SEB:s	  bolagsstyrning	  
Upprättandet	  av	  SEB:s	  rapporter	  kring,	  och	  dess	  arbete	  med,	  bolagsstyrning	  sker	  
i	  enlighet	  med	  årsredovisningslagen	  och	  Svensk	  kod	  för	  bolagsstyrning.	  Inom	  
organisationen	  arbetar	  ledningen	  med	  att	  ha	  tydliga	  policys	  och	  riktlinjer	  för	  att	  
klargöra	  ansvarsfördelningen.	  Framförallt	  berör	  det	  befattningshavare	  och	  de	  
beslutande	  organen.	  I	  årsredovisningen	  (2010)	  betonas	  vikten	  av	  instruktioner	  
kring	  styrelsens	  och	  den	  verkställande	  direktörens	  arbetsordning	  utifrån	  deras	  
roll	  som	  kontrollerande	  instanser	  men	  också	  inom	  koncernens	  affärsverksamhet	  
som	  helhet.	  	  
	  
En	  årlig	  självutvärdering	  med	  enkät	  efterföljt	  av	  diskussioner	  inom	  styrelsen	  
tillämpas	  för	  att	  evaluera	  styrelsens,	  styrelseordförandens	  samt	  kommittéers	  
verksamhet	  och	  arbetsmetoder.	  Likaså	  granskas	  och	  utvärderas	  de	  separata	  
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ledamöternas	  insatser	  och	  arbete.	  Vad	  gäller	  verkställande	  direktören	  och	  
ledningens	  arbete	  sker	  en	  löpande	  utvärdering	  där	  VD	  eller	  annan	  ur	  ledningen	  
inte	  medverkar.	  (SEB	  Årsredovisning,	  2010)	  SEB:s	  styrelse	  har	  upprättat	  
kommittéer	  för	  att	  hantera	  specifikt	  tilldelade	  uppgifter.	  	  Kommittéerna;	  Risk	  
and	  Capital	  Committee,	  Audit	  and	  Compliance	  Committee	  och	  Remuniration	  and	  
Human	  Resources	  Committee	  förbereder	  frågor	  som	  sedan	  beslutas	  av	  styrelsen.	  
(SEB	  Årsredovisning,	  2010)	  Se	  bilaga	  2	  för	  ansvarsfördelning	  och	  styrning.	  
	  
Risk	  and	  Capital	  Committee	  hanterar	  uppgifter	  som	  berör	  eventuella	  risker	  inom	  
SEB.	  Uppdraget	  innebär	  att	  genom	  granskning	  bekräfta	  att	  banken	  organiseras	  
och	  företräds	  så	  att	  risker	  inom	  koncernen	  påvisas	  och	  preciseras.	  I	  enlighet	  med	  
de	  krav	  som	  ställs	  internt	  såväl	  som	  externt	  övervakas,	  kontrolleras	  och	  mäts	  de	  
identifierade	  riskerna.	  Vilka	  mått	  och	  metoder	  som	  tillämpas	  för	  att	  fördela	  risk	  
och	  kapital	  inom	  koncernen	  avgörs	  av	  kommittén.	  (SEB	  Årsredovisning,	  2010)	  
	  
Audit	  and	  Compliance	  Committees	  främsta	  uppdrag	  är	  att	  kvalitetssäkra	  den	  
finansiella	  rapporteringen	  och	  den	  interna	  kontrollen	  inom	  SEB	  (SEB	  
Årsredovisning,	  2010).	  Under	  2010	  bestod	  kommittén	  av	  tre	  ledamöter	  varav	  
ingen	  av	  dem	  är	  anställd	  i	  koncernen	  men	  innehar	  platser	  inom	  styrelsen	  
(SEBgroup,	  2011c).	  För	  att	  åstadkomma	  denna	  kvalitetssäkring	  arbetar	  
kommittén	  tillsammans	  med	  såväl	  de	  interna	  som	  externa	  revisorerna	  för	  att	  
harmonisera	  mellan	  den	  interna	  och	  externa	  revisionen.	  Verksamheten	  inom	  
Compliance	  och	  det	  interna	  revisionsarbetet	  följs	  regelbundet	  upp.	  (SEB	  
Årsredovisning,	  2010)	  
	  
Remuneration	  and	  Human	  Resources	  Committee	  arbetar	  med	  personalfrågor	  
såsom	  till	  exempel	  aktiebaserade	  program	  för	  de	  anställda,	  pensionsplaner	  och	  
tillsyn	  av	  pensionsåtaganden	  för	  att	  säkerställa	  dessa.	  Detta	  i	  samverkan	  med	  
Risk	  and	  Capital	  Committee.	  (SEB	  Årsredovisning,	  2010)	  
	  

5.1.1.	  Operationell	  risk	  
Operationell	  risk	  definieras	  i	  SEB:s	  årsredovisning	  som	  en	  risk	  till	  följd	  av	  
interna	  eller	  externa	  händelser.	  Risk	  i	  bemärkelsen	  interna	  incidenter	  kan	  bero	  
på	  bland	  annat	  bedrägerier,	  datorhaveri	  eller	  en	  allt	  för	  svag	  efterlevnad	  av	  
riktlinjer	  och	  lagar.	  Händelser	  i	  omvärlden	  syftar	  till	  exempel	  till	  
naturkatastrofer	  eller	  brottslighet.	  Genom	  utvärdering	  av	  processkvaliteten,	  
incident-‐	  och	  förlustrapportering	  samt	  kapitalmodellering	  har	  SEB	  utvecklat	  en	  
internmätningsmodell,	  Advanced	  Measurement	  Approach	  (AMA),	  vilken	  
implementerades	  2008.	  AMA	  har	  godkänts	  av	  myndigheterna	  och	  används	  för	  
att	  beräkna	  den	  operationella	  riskens	  krav	  på	  kapital.	  Denna	  beräkning	  utgörs	  av	  
statistik	  baserad	  på	  operationella	  förluster	  inom	  finansbranschen	  globalt	  samt	  
intern	  information.	  SEB	  använder	  ett	  IT-‐system	  för	  incidentrapportering	  vilket	  
är	  obligatoriskt	  att	  rapportera	  i	  för	  de	  anställda.	  Detta	  system	  syftar	  till	  att	  
hantera	  den	  operationella	  risken	  och	  säkerheten	  samt	  kontrollera	  att	  regler	  följs.	  
De	  incidenter	  som	  kan	  innebära	  en	  risk	  rapporteras	  in	  i	  IT-‐systemet	  varpå	  
riskerna	  identifieras	  och	  uppskattas	  för	  att	  kunna	  minimeras.	  (SEB	  
Årsredovisning,	  2010)	  
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SEB	  definierar	  intern	  kontroll	  avseende	  den	  finansiella	  rapporteringen	  enligt	  
följande:	  	  
	  
”Intern	  kontroll	  av	  den	  finansiella	  rapporteringen	  (IKFR)	  definieras	  som	  den	  
process,	  utförd	  av	  styrelsen,	  ledningen	  och	  annan	  berörd	  personal,	  som	  syftar	  till	  
att	  säkerställa	  en	  rimlig	  försäkran	  om	  korrektheten	  i	  den	  finansiella	  
rapporteringen.”	  (SEB	  Årsredovisning	  s.	  68,	  2010)	  
	  
Intern	  kontroll	  inom	  SEB	  sker	  i	  enlighet	  med	  The	  Committee	  of	  the	  Sponsoring	  
Organizations	  (COSO)	  (SEB	  Årsredovisning,	  2010).	  COSO-‐modellens	  fem	  
komponenter	  har	  anpassats	  och	  integrerats	  inom	  SEB.	  Arbetet	  utförs	  genom	  
aktiviteter	  i	  en	  årlig	  cykel	  (SEB	  Årsredovisning,	  2010):	  	  
	  

• För	  att	  identifiera	  de	  legala	  enheter	  och	  processer	  samt	  IT-‐system	  
analyseras	  de	  finansiella	  rapporteringsriskerna	  årligen.	  

• Den	  förväntade	  interna	  kontrollstrukturen	  utformas	  för	  varje	  process	  och	  
fastläggs	  centralt,	  varpå	  en	  årlig	  utvärdering	  sker	  för	  att	  bekräfta	  att	  
denna	  har	  uppfyllt	  de	  ställda	  kraven.	  Valideringen	  sker	  genom	  en	  
jämförelse	  mellan	  den	  förväntade	  kontrollstrukturen	  och	  den	  faktiska	  
inom	  varje	  legal	  enhet.	  

• Tillsynsaktiviteter	  planeras	  för	  nästföljande	  år	  och	  samordnas	  med	  
revisionsaktiviteter.	  	  

• På	  en	  daglig	  basis	  sker	  arbetet	  med	  att	  förstärka	  den	  interna	  kontrollen	  
som	  idag	  finns	  inom	  verksamhetens	  enheter.	  

• För	  att	  granska	  den	  interna	  kontrollstrukturen	  sker	  detta	  med	  
utgångspunkt	  ur	  ett	  designperspektiv	  såväl	  som	  ett	  
effektivitetsperspektiv.	  

• Varje	  kvartal	  rapporteras	  risknivån	  av	  den	  interna	  kontrollen	  med	  
avseende	  på	  den	  finansiella	  rapporteringen.	  Eventuella	  brister	  uppskattas	  
och	  hur	  väl	  dessa	  täcks	  av	  kompenserande	  kontrollaktiviteter.	  

 

Figur 4: COSO-modellens integration i SEB:s arbete (SEB Årsredovisning s. 68, 2010) 
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De	  fem	  komponenterna	  är	  Riskanalys	  och	  avgränsningar	  av	  IKFR	  i	  SEB,	  
Utvärdering	  av	  utformningen	  av	  förväntade	  IKFR-‐kontroller,	  Årsplan	  för	  tillsyn	  
av	  IKFR:s	  ramverk,	  Tillsyn	  och	  utvärdering	  av	  ramverket	  samt	  Bedömning	  av	  och	  
rapportering	  om	  risknivå.	  	  
	  
Den	  första	  komponenten,	  riskanalys,	  arbetar	  SEB	  med	  på	  en	  årsbasis	  genom	  
aktiviteterna	  Top-‐down	  riskanalys,	  analys	  av	  risk	  och	  avgränsning	  av	  legala	  
enheter	  och	  analys	  av	  risk	  och	  omfattning	  avseende	  IT-‐system.	  För	  att	  utforma	  
och	  fastställa	  tillsyns-‐	  och	  kontrollaktiviteter	  identifieras	  de	  eventuella	  risker	  
som	  finns	  på	  koncern-‐	  och	  enhetsnivå.	  Varje	  år	  beslutas	  om	  vilka	  enheter	  som	  
ska	  omfattas	  av	  IKFR-‐ramverket	  kommande	  år	  samt	  vilka	  IT-‐system	  som	  ska	  
övervakas	  utifrån	  IKFR-‐perspektivet.	  Detta	  avgörs	  utifrån	  balans-‐	  och	  
resultaträkning	  på	  koncernnivå.	  En	  samlad	  rapport	  redovisas	  för	  Audit	  and	  
Compliance	  Committee.	  SEB	  menar	  att	  genom	  att	  fokusera	  på	  de	  legala	  processer	  
och	  enheter	  som	  är	  adekvata	  för	  den	  finansiella	  rapporteringen	  ökar	  
effektiviteten	  i	  det	  ramverk	  som	  gäller	  IKFR.	  (SEB	  Årsredovisning,	  2010)	  
	  
Den	  andra	  komponenten	  inom	  SEB	  berör	  granskning	  av	  förväntade	  IKFR-‐
kontroller	  med	  målet	  att	  kontrollstrukturen	  ska	  hantera	  identifierade	  risker	  i	  
den	  finansiella	  rapporteringen.	  Representanter	  från	  olika	  divisioner	  med	  den	  
process-‐	  och	  redovisningsexpertis	  som	  krävs	  sammanträder	  för	  att	  analysera	  
och	  validera	  att	  kontrollstrukturen	  fungerar.	  De	  väsentliga	  riskerna	  som	  påvisats	  
behandlas	  genom	  tre	  aktiviteter;	  Bolagsövergripande	  kontroller,	  kontroller	  på	  
transaktionsnivå	  och	  IT-‐kontroller.	  De	  kontroller	  som	  sker	  på	  transaktionsnivå	  
berör	  främst	  avstämning	  av	  de	  transaktioner	  som	  har	  ett	  materiellt	  värde	  för	  den	  
finansiella	  rapporteringen.	  Därutöver	  granskas	  kontrollmiljön	  till	  exempel	  
genom	  att	  undersöka	  hur	  organisationsstrukturen	  befrämjar	  IKFR-‐ramverket.	  
(SEB	  Årsredovisning,	  2010)	  
	  
Årsplan	  för	  övervakning	  av	  IKFR:s	  ramverk	  är	  det	  tredje	  elementet	  av	  SEB:s	  
modell.	  Syftet	  med	  denna	  årsplan	  är	  att	  säkerställa	  en	  pålitlig	  finansiell	  
rapportering.	  Planen	  består	  av	  en	  kontinuerlig	  uppföljning	  av	  kontrollaktiviteter	  
och	  självständiga	  granskningar	  av	  olika	  delar	  inom	  organisationen.	  Innan	  planen	  
fastställs	  och	  presenteras	  för	  Audit	  and	  Compliance	  Committee	  sker	  avstämning	  
och	  samordning	  av	  tillsynsaktiviteterna	  mot	  intern-‐	  och	  externrevisionen.	  (SEB	  
Årsredovisning,	  2010)	  
	  
Fjärde	  komponentens	  syfte	  är	  att	  fastställa	  effektiviteten	  av	  kontrollerna	  inom	  
SEB.	  Detta	  sker	  löpande	  och	  med	  punktinsatta	  utvärderingar	  av	  
kontrollaktiviteterna.	  De	  regelbundna	  kontrollerna	  inom	  SEB	  berör	  bland	  annat	  
”Key	  Risk	  Indicators”	  det	  vill	  säga	  kontoavstämningar,	  vilka	  följs	  upp	  kvartalsvis.	  
Att	  säkerställa	  värderingsprocessen	  för	  finansiella	  instrument	  och	  dess	  
kontroller	  sker	  även	  det	  på	  en	  regelbunden	  basis.	  De	  periodvisa	  granskningarna	  
är	  bland	  annat	  ”IKFR	  gap	  analys”	  vilket	  implementeras	  på	  de	  ekonomiprocesser	  
som	  är	  av	  betydelse.	  (SEB	  Årsredovisning,	  2010)	  
	  
Bedömning	  av	  och	  rapportering	  om	  risknivå	  är	  en	  kvartalsvis	  granskning	  och	  
således	  den	  sista	  i	  raden	  av	  SEB:s	  fem	  delar	  inom	  IKFR.	  Syftet	  med	  detta	  element	  
är	  att	  bedöma	  den	  residuala	  risknivån,	  påvisa	  brister	  och	  avgöra	  hur	  väl	  dessa	  
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täcks	  av	  kompenserade	  kontroller.	  Rapporten	  presenteras	  bland	  annat	  för	  Audit	  
and	  Compliance	  Committee	  årligen.	  Internrevisionen	  inom	  SEB	  granskar	  och	  
utvärderar	  den	  interna	  kontrollen	  med	  planen,	  fastställd	  av	  Audit	  and	  
Compliance	  Committee,	  som	  utgångspunkt.	  Åtgärder	  samt	  internrevisionens	  
utvärdering	  återkopplas	  slutligen	  till	  Audit	  and	  Compliance	  Committee.	  (SEB	  
Årsredovisning,	  2010)	  
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6.	  Intervjuer	  
Intervjuperson	  1	  
Namn:	  Ulrika	  Jalkner	  
Befattning:	  Privatmarknadschef	  och	  stf	  kontorschef	  
Datum:	  110426	  
	  
Intervjuperson	  2	  
Namn:	  Gunilla	  Lundgren	  
Befattning:	  Operational	  risk	  manager	  för	  retail-‐divisionen	  
Datum:	  110429	  

6.1.	  Kontrollmiljö	  
Enligt	  Jalkner	  är	  organisationens	  syn	  på	  intern	  kontroll	  väldigt	  betydelsefull	  
eftersom	  det	  är	  viktigt	  att	  agera	  på	  ett	  korrekt	  sätt	  gentemot	  kunderna.	  Om	  
personalen	  inte	  handlar	  på	  rätt	  sätt	  riskerar	  banken	  att	  förlora	  kunderna	  och	  då	  
går	  det	  inte	  att	  driva	  en	  bankverksamhet.	  Däremot	  anser	  hon	  att	  medarbetarna	  
inte	  alltid	  är	  medvetna	  om	  att	  det	  är	  en	  intern	  kontroll	  de	  genomför	  och	  nämner	  
som	  exempel	  signering	  av	  signatur-‐	  och	  behörighetslista.	  Intern	  kontroll	  finns	  
inom	  banken	  för	  att	  klargöra	  att	  personalen	  gör	  rätt	  och	  att	  de	  inte	  handlar	  
felaktigt	  under	  tron	  om	  att	  de	  inte	  gjort	  något	  otillåtet.	  Jalkner	  betonar	  att	  alla	  får	  
lov	  att	  göra	  misstag	  men	  att	  det	  är	  återkommande	  och	  medvetna	  fel	  som	  ska	  
upptäckas	  genom	  de	  interna	  kontrollerna.	  Vad	  gäller	  personalens	  syn	  på	  intern	  
kontroll	  tycker	  Jalkner	  det	  är	  svårt	  att	  avgöra	  hur	  den	  är,	  men	  att	  den	  nog	  
varierar.	  En	  del	  kan	  känna	  sig	  osäkra	  inför	  den	  interna	  kontrollen	  och	  undra	  
varför	  någon	  ska	  kontrollera	  vad	  de	  gjort,	  Jalkner	  tror	  dock	  att	  de	  flesta	  anser	  att	  
den	  interna	  kontrollen	  är	  viktig	  och	  att	  den	  behövs.	  Till	  sin	  hjälp	  i	  arbetet	  med	  
interna	  kontroller	  använder	  SEB	  ett	  system	  som	  heter	  ORMIS,	  där	  alla	  fel	  som	  
sker	  rapporteras	  in.	  De	  har	  även	  ett	  instruktionsbibliotek,	  IB,	  där	  samtliga	  
instruktioner	  kring	  intern	  kontroll	  finns	  tillgänglig	  för	  all	  personal.	  Banken	  är	  
skyldig	  att	  följa	  flertalet	  lagar	  men	  Jalkner	  betonar	  framförallt	  vikten	  av	  att	  följa	  
rådgivningslagen.	  
	  
Lundgren	  inleder	  med	  att	  betona	  vikten	  av	  interna	  kontroller	  och	  att	  det	  är	  
ytterst	  väsentligt	  att	  göra	  rätt	  gentemot	  kund	  och	  att	  dessa	  är	  nöjda.	  Generellt	  
sett	  har	  kunderna	  låg	  toleransnivå	  mot	  misstag	  och	  att	  det	  därför	  är	  viktigt	  att	  
agera	  på	  rätt	  sätt	  från	  början.	  Genom	  utbildning	  får	  de	  anställda	  den	  kunskap	  de	  
behöver	  för	  att	  kunna	  handla	  korrekt.	  Vad	  gäller	  personalens	  uppfattning	  kring	  
intern	  kontroll	  är	  hennes	  uppfattning	  att	  den	  är	  blandad.	  Främsta	  anledningen	  
tror	  hon	  är	  att	  de	  flesta	  har	  ett	  större	  fokus	  på	  att	  sälja	  bankens	  produkter	  då	  det	  
uppmuntras	  mer.	  Därför	  jobbar	  de	  nu	  för	  att	  det	  även	  ska	  premieras	  att	  de	  
anställda	  gör	  rätt	  från	  början.	  Lundgrens	  roll	  i	  arbetet	  med	  intern	  kontroll	  är	  att	  
underlätta	  för	  cheferna	  att	  kunna	  förmedla	  vikten	  av	  intern	  kontroll	  till	  de	  
anställda,	  men	  även	  att	  övervaka	  arbetet	  kring	  intern	  kontroll.	  De	  anställda	  har	  
enligt	  henne	  en	  otroligt	  viktig	  roll	  i	  arbetet	  med	  intern	  kontroll	  och	  det	  är	  därför	  
avgörande	  att	  de	  är	  medvetna	  om	  vikten	  av	  att	  agera	  på	  rätt	  sätt	  gentemot	  
kunderna	  och	  att	  ge	  dem	  ett	  professionellt	  bemötande.	  Om	  alla	  anställda	  varit	  
insatta	  i	  detta	  och	  redan	  i	  inledningsfasen	  arbetat	  för	  att	  handla	  på	  rätt	  sätt	  hade	  
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interna	  kontroller	  inte	  behövts	  i	  den	  utsträckning	  som	  de	  gör	  idag.	  Det	  hade	  även	  
sparat	  tid	  inom	  organisationen	  då	  det	  är	  väldigt	  tidskrävande	  att	  korrigera	  de	  fel	  
som	  uppstått,	  säger	  Lundgren.	  Hon	  poängterar	  att	  det	  aldrig	  går	  att	  kompensera	  
personalens	  brist	  i	  kunskap	  vad	  gäller	  intern	  kontroll	  med	  just	  kontroller,	  utan	  
båda	  delar	  måste	  finnas	  med.	  Lundgrens	  arbete	  med	  intern	  kontroll	  innebär	  en	  
tillgång	  till	  ett	  flertal	  system	  vilka	  underlättar	  arbetet	  med	  att	  göra	  analyser	  och	  
utvärderingar.	  	  

6.2.	  Riskanalys	  
Varken	  Jalkner	  eller	  kontorschef	  Anders	  af	  Ekenstam	  utför	  några	  riskanalyser	  på	  
kontoret.	  Deras	  uppgift	  är	  att	  rapportera	  in	  fel	  och	  missnöjda	  kunder	  i	  ORMIS	  
som	  sedan	  används	  för	  riskanalyser	  centralt.	  Däremot	  anser	  Jalkner	  att	  det	  i	  
ORMIS	  även	  borde	  rapporteras	  in	  nöjda	  kunder.	  Den	  största	  risken	  internt	  är	  de	  
fel	  eller	  misstag	  som	  begås	  av	  personalen	  vilket	  Jalkner	  förvisso	  inte	  ser	  som	  ett	  
problem	  utan	  menar	  att	  alla	  måste	  få	  göra	  fel.	  Problem	  uppstår	  först	  då	  samma	  
fel	  sker	  ett	  upprepat	  antal	  gånger	  eftersom	  det	  kan	  bli	  oerhört	  kostsamt	  för	  
banken.	  Hon	  poängterar	  därför	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  göra	  rätt	  i	  första	  ledet	  och	  
anser	  att	  interna	  kontroller	  inte	  hade	  varit	  nödvändiga	  om	  så	  var	  fallet.	  Det	  är	  
inte	  enbart	  en	  fråga	  om	  kostnad	  i	  rena	  pengar	  utan	  även	  i	  tid	  för	  personal	  i	  olika	  
delar	  av	  organisationen.	  Hade	  samtliga	  medarbetare	  varit	  mer	  medvetna	  om	  
detta	  och	  haft	  en	  större	  förståelse,	  hade	  arbetet	  med	  intern	  kontroll	  kunnat	  vara	  
betydligt	  mindre.	  Ytterligare	  en	  intern	  risk	  är	  till	  exempel	  att	  
rådgivningsunderlagen	  är	  felaktiga	  och	  att	  kunder	  därför	  blir	  missnöjda,	  vilket	  
kan	  leda	  till	  stora	  kostnader.	  Externt	  tror	  hon	  att	  det	  är	  bedrägerier	  som	  utgör	  
den	  största	  risken	  men	  är	  osäker	  i	  frågan.	  Där	  tittar	  hon	  främst	  på	  vad	  som	  kan	  
kosta	  banken	  mest.	  Vid	  förfrågan	  kring	  vad	  som	  är	  mest	  förekommande	  av	  
interna	  eller	  externa	  bedrägerier	  tror	  Jalkner	  att	  externa	  bedrägerier	  är	  
vanligast.	  
	  
I	  Lundgrens	  grupp	  sker	  det	  löpande	  riskanalyser	  och	  årliga	  revideringar	  inom	  
arbetet	  med	  intern	  kontroll.	  Varannan	  vecka	  är	  det	  möte	  med	  en	  analysgrupp	  
som	  jobbar	  med	  riskbedömningar	  och	  behandlar	  incidenter	  som	  har	  varit.	  Alla	  
incidenter	  över	  en	  viss	  summa	  tas	  upp	  och	  detta	  rapporteras	  sedan	  upp	  i	  
organisationen.	  Här	  är	  det	  viktigt	  att	  även	  ledningen	  med	  flera	  är	  medvetna	  om	  
stora	  incidenter	  som	  har	  skett.	  Analysgruppen	  består	  av	  personer	  med	  olika	  
kompetens	  och	  de	  tittar	  på	  olika	  risker	  i	  såväl	  omvärlden	  som	  inom	  
organisationen.	  Deras	  största	  risker	  internt	  respektive	  externt	  anser	  Lundgren	  
vara	  bedrägerier.	  På	  intern	  nivå	  menar	  hon	  även	  att	  en	  risk	  är	  att	  personalen	  inte	  
handlar	  på	  rätt	  sätt	  och	  att	  det	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  missnöjda	  kunder.	  Generellt	  
utgör	  samtliga	  anställda	  en	  risk	  då	  de	  begår	  fel	  eller	  riskerar	  att	  bli	  utsatta	  för	  
bedrägerier.	  Kundtjänst	  är	  dock	  den	  grupp	  som	  är	  mest	  utsatt	  vad	  gäller	  både	  
externa	  och	  interna	  risker.	  Detta	  för	  att	  de	  behöver	  besitta	  en	  bred	  kunskap	  inom	  
flertalet	  områden	  men	  oftast	  inte	  har	  så	  lång	  erfarenhet.	  De	  externa	  riskerna	  
utgörs	  av	  händelser	  i	  omvärlden.	  Som	  ett	  exempel	  nämner	  Lundgren	  askmolnet	  
och	  kärnkraftsolyckan	  i	  Japan	  som	  sker	  långt	  bort	  men	  som	  ändå	  påverkar	  
verksamheten	  väsentligt.	  För	  att	  kunna	  genomföra	  riskanalyser	  får	  de	  
information	  från	  ett	  institut	  som	  heter	  SAS	  och	  som	  är	  en	  extern	  leverantör	  av	  
incidenter	  i	  hela	  världen.	  Lundgrens	  grupp	  gör	  löpande	  ett	  omfattande	  arbete	  
med	  de	  incidenter	  som	  sker	  i	  omvärlden.	  Främst	  sker	  arbetet	  i	  gruppen	  utifrån	  
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incidenter	  som	  redan	  skett	  men	  de	  jobbar	  även	  förebyggande	  där	  vissa	  
prioriterade	  frågor	  väljs	  ut.	  Vad	  gäller	  arbetet	  på	  kontoren	  har	  det	  historiskt	  sett	  
varit	  någon	  eller	  några	  som	  har	  haft	  en	  stor	  kunskap	  i	  arbetet	  med	  interna	  
kontroller	  och	  som	  har	  varit	  med	  och	  utbildat	  ny	  personal	  säger	  Lundgren.	  De	  
har	  även	  varit	  tillgängliga	  för	  att	  svara	  på	  de	  frågor	  som	  personalen	  haft	  direkt	  
på	  kontoret.	  Idag	  finns	  inte	  alltid	  denna	  typ	  av	  trotjänare	  kvar	  och	  därför	  måste	  
det	  säkerställas	  att	  kunskapen	  kring	  arbetet	  med	  interna	  kontroller	  finns	  på	  
kontoret	  genom	  olika	  former	  av	  utbildning	  och	  genomförande	  av	  
utbildningspaket.	  

6.3.	  Kontrollaktiviteter	  
Som	  Jalkner	  nämnt	  tidigare	  i	  intervjun	  är	  samtlig	  dokumentation	  om	  intern	  
kontroll	  tillgänglig	  för	  all	  personal	  via	  instruktionsbiblioteket.	  Där	  finns	  tydliga	  
beskrivningar	  som	  uppdateras	  löpande,	  dock	  endast	  om	  det	  är	  någon	  instruktion	  
som	  har	  förändrats.	  För	  varje	  sida	  är	  en	  person	  inom	  banken	  ansvarig	  för	  
uppdateringen.	  Det	  finns	  även	  handlingsplaner	  för	  oförutsedda	  händelser,	  hur	  
kontoret	  ska	  reagera	  och	  agera	  om	  det	  sker	  en	  oförutsedd	  händelse	  samt	  vilka	  de	  
ska	  vända	  sig	  till.	  Arbetet	  kring	  intern	  kontroll	  är	  skilt	  från	  
arbetsbeskrivningarna	  och	  det	  delegerade	  ansvaret	  för	  intern	  kontroll	  på	  
kontoret	  är	  kopplat	  till	  personer	  inte	  till	  en	  viss	  befattning.	  	  Det	  sker	  fortlöpande	  
uppdatering	  av	  personalens	  kompetens	  vad	  gäller	  intern	  kontroll.	  Varje	  månad	  
får	  kontoret	  fördelat	  ett	  visst	  antal	  kontroller	  som	  ska	  gås	  igenom.	  Detta	  sker	  
varje	  fredag	  på	  kontorets	  fredagsmöte	  där	  ungefär	  en	  kvart	  ägnas	  åt	  intern	  
kontroll.	  Vilka	  kontroller	  som	  ska	  gås	  igenom	  bestäms	  på	  högre	  nivå.	  Totalt	  sett	  
är	  det	  en	  timme	  i	  månaden	  som	  läggs	  åt	  interna	  kontroller	  för	  personalen.	  
Utöver	  detta	  lägger	  Jalkner	  och	  af	  Ekenstam	  ett	  antal	  timmar	  i	  månaden	  på	  
intern	  kontroll.	  Detta	  tror	  hon	  att	  personalen	  inte	  alltid	  är	  medveten	  om	  att	  de	  
gör.	  Som	  kontorschef	  har	  af	  Ekenstam	  ansvar	  för	  att	  ett	  visst	  antal	  interna	  
kontroller	  genomförs	  varje	  månad.	  Detta	  ansvar	  kan	  han	  sedan	  delegera	  ut	  till	  de	  
anställda	  på	  kontoret.	  Kontrollerna	  ska	  sedan	  rapporteras	  in	  i	  ORMIS.	  Jalkner	  
berättar	  att	  de	  tidigare	  skötte	  rapporteringen	  av	  interna	  kontroller	  via	  
pappersform	  på	  kontoret.	  Oftast	  genomfördes	  kontrollerna	  då	  i	  slutet	  av	  året	  
strax	  innan	  de	  skulle	  rapporteras	  in.	  
	  
Inom	  banken	  finns	  det	  väl	  dokumenterat	  olika	  riktlinjer	  och	  guidelines	  för	  
interna	  kontroller.	  Dessa	  finns	  i	  instruktionsbiblioteket	  och	  i	  det	  material	  som	  
går	  ut	  till	  kontoren	  varje	  månad	  berättar	  Lundgren.	  Flertalet	  av	  de	  kontroller	  
som	  ska	  ske	  på	  kontoret	  kan	  delegeras.	  Vad	  gäller	  arbetet	  med	  interna	  kontroller	  
säger	  Lundgren	  att	  det	  är	  integrerat	  i	  det	  dagliga	  arbetet.	  Detta	  för	  att	  alla	  ska	  ha	  
kontroll	  på	  vad	  de	  gör	  i	  sitt	  arbete.	  Som	  exempel	  på	  en	  kontrollaktivitet	  nämner	  
hon	  att	  alla	  anställda	  måste	  vara	  borta	  från	  kontoret	  under	  en	  sammanhängande	  
period	  av	  minst	  två	  veckor	  per	  år.	  Detta	  för	  att	  förhindra	  att	  eventuella	  
bedrägerier	  ska	  kunna	  fortgå.	  Vilket	  gör	  att	  alla	  anställda	  måste	  kunna	  delegera	  
sitt	  arbete.	  Handlingsplaner	  för	  oförutsedda	  händelser	  finns	  dokumenterade	  i	  ett	  
system	  inom	  banken.	  Det	  finns	  väldigt	  tydliga	  handlingsplaner	  för	  varje	  kontor,	  
enhet	  och	  avdelning.	  Vad	  gäller	  oförutsedda	  händelser	  går	  det	  att	  planera	  hur	  
mycket	  som	  helst	  säger	  Lundgren,	  men	  det	  går	  aldrig	  att	  ha	  en	  helt	  färdig	  
handlingsplan.	  Det	  viktigaste	  är	  att	  veta	  hur	  personalen	  och	  chefer	  ska	  agera	  vid	  
en	  oförutsedd	  händelse.	  De	  har	  handlingsplaner	  för	  väldigt	  många	  olika	  
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händelser	  och	  som	  exempel	  nämner	  Lundgren	  att	  SEB	  deltog	  i	  en	  krisövning	  
vilken	  berörde	  ett	  kärnkraftshaveri	  i	  Oskarshamn.	  Inte	  långt	  därefter	  visade	  det	  
sig	  att	  händelsen	  i	  Japan	  var	  väldigt	  likt	  övningen.	  

6.4.	  Information/kommunikation	  
Jalkner	  anser	  att	  de	  anställda	  är	  tillräckligt	  införstådda	  med	  intern	  kontroll	  och	  
vad	  det	  innebär.	  Däremot	  har	  de	  inte	  alltid	  en	  större	  insyn	  i	  det.	  För	  att	  öka	  
medvetenheten	  och	  kunskapen	  kring	  intern	  kontroll	  förmedlas	  information	  ut	  
till	  personalen	  via	  regelbundna	  fredagsmöten.	  De	  får	  även	  löpande	  genomföra	  
olika	  utbildningar	  via	  e-‐learning.	  Jalkner	  nämner	  också	  att	  om	  behov	  finns	  går	  
hon	  igenom	  något	  som	  kan	  vara	  bra	  för	  personalen	  att	  veta,	  till	  exempel	  en	  del	  av	  
de	  listor	  som	  hon	  kontrollerar	  varje	  dag	  och	  vad	  de	  är	  till	  för.	  Jalkner	  anser	  att	  
hon	  själv	  är	  insatt	  i	  hur	  flödet	  med	  interna	  kontroller	  ser	  ut	  men	  menar	  att	  
personalen	  inte	  alltid	  är	  det.	  Till	  viss	  del	  kan	  hon	  se	  det	  som	  negativt	  att	  
personalen	  inte	  är	  insatt	  i	  det	  arbete	  som	  hon	  gör	  med	  interna	  kontroller	  men	  
påpekar	  att	  det	  främst	  är	  upp	  till	  henne	  själv	  att	  informera	  om	  det.	  	  Därför	  
försöker	  hon	  förmedla	  detta	  till	  dem	  och	  undvika	  att	  kontoret	  i	  Norrköping	  ses	  
som	  banken	  och	  att	  de	  inte	  ser	  hela	  organisationen	  runt	  omkring.	  Uppåt	  i	  
organisationen	  sker	  kommunikationen	  via	  ORMIS.	  En	  potentiell	  
förbättringsåtgärd	  anser	  Jalkner	  är	  att	  fredagsinformationen	  skulle	  kunna	  läggas	  
upp	  på	  ett	  annat	  sätt	  och	  att	  hon	  blir	  bättre	  på	  att	  säkerställa	  att	  informationen	  
når	  ut	  till	  alla	  och	  att	  de	  förstår	  informationen.	  Hon	  är	  inte	  säker	  på	  att	  alla	  
anställda	  är	  medvetna	  om	  att	  det	  är	  upp	  till	  dem	  själva	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  det	  de	  
inte	  förstår	  vid	  genomgången	  av	  interna	  kontroller	  på	  fredagsmötena.	  Hur	  
information	  kommuniceras	  externt	  är	  en	  fråga	  som	  behandlas	  centralt	  och	  inte	  
något	  som	  kontoren	  utför.	  
	  
Lundgrens	  avdelning	  har	  som	  uppgift	  att	  förmedla	  information	  kring	  intern	  
kontroll	  till	  bankkontoren	  och	  övervaka	  deras	  verksamhet.	  De	  tar	  ut	  en	  rapport	  
där	  olika	  interna	  kontroller	  finns	  dokumenterade	  och	  skickar	  detta	  till	  varje	  
enskilt	  kontor.	  Informationen	  går	  via	  regionschefer	  till	  distriktschefer	  som	  sedan	  
förmedlar	  det	  vidare	  till	  varje	  kontorschef.	  Rapporten	  är	  en	  bild	  över	  hur	  interna	  
kontroller	  har	  skötts	  på	  det	  enskilda	  kontoret.	  Denna	  rapport	  går	  även	  vidare	  
uppåt	  i	  organisationen	  till	  högsta	  nivå.	  Lundgren	  anser	  att	  förståelsen	  för	  intern	  
kontroll	  kan	  bli	  bättre	  hos	  de	  anställda	  då	  de	  i	  dagsläget	  har	  ett	  större	  fokus	  på	  
att	  sälja.	  All	  information	  som	  kommer	  in	  till	  Lundgrens	  avdelning	  går	  inte	  att	  
vidareförmedla	  uppåt	  utan	  det	  mest	  väsentliga	  måste	  sållas	  ut.	  Till	  sin	  hjälp	  har	  
de	  riktlinjer	  för	  att	  välja	  ut	  vad	  som	  ska	  gå	  vidare.	  Dessa	  riktlinjer	  innebär	  att	  
incidenter	  som	  gäller	  återkommande	  och	  systematiska	  fel	  eller	  inkorrekta	  
handlingar	  som	  inneburit	  att	  den	  sammanlagda	  summan	  i	  transaktionen	  
överstiger	  5000	  euro	  tas	  upp	  för	  behandling.	  Kommunikation	  med	  externa	  
intressenter	  sker	  via	  SEB:s	  årsredovisning	  och	  i	  den	  senaste	  årsredovisningen	  
lades	  ett	  stort	  fokus	  på	  de	  operationella	  riskerna.	  Detta	  anser	  Lundgren	  beror	  på	  
att	  hela	  samhället	  uppmärksammar	  operationella	  risker	  allt	  mer	  och	  därför	  
utgör	  de	  en	  central	  del	  i	  riskarbetet.	  Det	  är	  mycket	  i	  deras	  verksamhet	  som	  berör	  
operationella	  risker	  säger	  Lundgren.	  För	  10-‐15	  år	  sedan	  var	  det	  Barings	  Bank,	  
men	  nu	  är	  det	  askmoln,	  Lehman	  Brothers,	  floder	  med	  mera	  som	  påverkar	  
verksamheten.	  Från	  kontoren	  skickas	  information	  kring	  fel	  i	  det	  system	  som	  
kallas	  ORMIS.	  Dessa	  fel	  behandlas	  i	  en	  grupp	  som	  Lundgren	  sitter	  med	  i	  som	  
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ordförande.	  Lundgrens	  avdelning	  skickar	  varje	  månad	  ut	  ett	  paket	  till	  kontoren	  
där	  det	  ingår	  en	  kunskapsuppdatering	  på	  ett	  område	  som	  de	  valt	  ut	  angående	  
intern	  kontroll.	  

6.5.	  Tillsyn	  
ORMIS	  är	  det	  kontrollverktyg	  som	  SEB	  använder	  sig	  av	  för	  att	  rapportera	  på	  
kontorsnivå.	  På	  kontoret	  har	  Jalkner	  delegerat	  ut	  olika	  ansvarsområden	  till	  en	  
del	  av	  de	  anställda	  vilket	  innebär	  ett	  ansvar	  för	  att	  kontrollera	  vissa	  områden.	  
Det	  kan	  vara	  allt	  från	  kontroll	  av	  ID-‐kort,	  arkivjournal	  eller	  avstämning	  av	  
konton	  med	  mera.	  Däremot	  betonar	  hon	  vikten	  av	  att	  det	  är	  personal	  som	  har	  
kunskap	  inom	  det	  område	  som	  ska	  kontrolleras	  som	  utför	  själva	  kontrollen.	  
Jalkner	  gör	  även	  stickprovskontroller	  inom	  bland	  annat	  rådgivning	  och	  bokning	  
på	  interna	  konton	  för	  att	  säkerställa	  att	  inga	  fel	  begås.	  På	  kontoret	  sker	  inga	  
utvärderingar	  av	  den	  interna	  kontrollen	  utan	  det	  är	  en	  separat	  avdelning	  inom	  
SEB	  som	  jobbar	  med	  att	  utvärdera	  det	  material	  som	  skickas	  in	  i	  ORMIS.	  Jalkner	  
nämner	  att	  om	  det	  har	  skett	  incidenter	  på	  kontoret	  är	  det	  inte	  meningen	  att	  hon	  
som	  chef	  ska	  utreda	  det	  som	  gäller	  hennes	  egen	  personal,	  utan	  det	  sker	  centralt.	  
Vad	  gäller	  uppfyllelse	  av	  de	  mål	  organisationen	  har	  angående	  intern	  kontroll	  
anser	  Jalkner	  att	  de	  uppfyller	  dem	  väl	  på	  kontoret	  men	  att	  det	  alltid	  kan	  bli	  
bättre.	  Förr	  genomfördes	  en	  årlig	  internrevision	  på	  varje	  kontor	  men	  sedan	  
ORMIS	  infördes	  sker	  kontrollerna	  löpande	  en	  gång	  i	  månaden.	  Detta	  för	  att	  
kontrollerna	  kan	  övervakas	  centralt	  på	  ett	  annat	  sätt	  jämfört	  med	  tidigare.	  
Utvecklingen	  av	  IT	  och	  införskaffande	  av	  flertalet	  system	  i	  banken	  har	  också	  
bidragit	  till	  att	  betydelsen	  av	  internrevision	  på	  kontoren	  har	  minskat	  och	  istället	  
kan	  utföras	  centralt	  med	  det	  material	  som	  skickas	  från	  kontoren.	  	  
	  
Kontoren	  har	  varje	  månad	  en	  skyldighet	  att	  rapportera	  att	  de	  har	  genomfört	  de	  
interna	  kontroller	  som	  de	  ska	  göra	  och	  skickat	  in	  detta	  i	  ORMIS.	  Det	  följs	  sedan	  
upp	  i	  ett	  antal	  rapporter	  förklarar	  Lundgren.	  Även	  incidenter	  som	  har	  skett,	  
tidigare	  nämnda	  systematiska	  och	  återkommande	  fel,	  samt	  incidenter	  som	  
inkluderar	  summor	  över	  5000	  euro,	  gås	  igenom	  enligt	  olika	  handlingsplaner	  och	  
rapporteras	  till	  en	  riskkommitté.	  Rör	  incidenterna	  väldigt	  stora	  summor	  
rapporteras	  de	  upp	  på	  ytterligare	  högre	  nivå.	  Vad	  gäller	  de	  arbetsbeskrivningar	  
som	  finns	  i	  instruktionsbiblioteket	  vet	  Lundgren	  inte	  hur	  ofta	  de	  uppdateras	  men	  
förklarar	  att	  det	  finns	  en	  specifik	  ägare	  till	  varje	  beskrivning.	  Ägaren	  har	  sen	  
ansvaret	  för	  att	  se	  till	  att	  den	  uppdateras	  kontinuerligt.	  SEB	  har	  som	  enda	  bank	  i	  
Norden	  en	  av	  Finansinspektionen	  godkänd	  Advanced	  Mesurement	  Modell	  som	  
de	  följer	  vad	  gäller	  tillsyn	  av	  interna	  kontroller.	  Lundgren	  anser	  att	  de	  uppfyller	  
de	  krav	  som	  ställs	  enligt	  modellen	  bra,	  men	  påpekar	  att	  de	  alltid	  kan	  bli	  bättre.	  
Tillsyn	  av	  interna	  kontroller	  på	  SEB	  består	  av	  ett	  flertal	  övervakande	  organ,	  både	  
externa	  och	  interna.	  Lundgrens	  grupp	  tillhör	  first	  line	  of	  defence.	  Över	  dem	  finns	  
Group	  Risk	  Control	  (GRC)	  som	  är	  en	  central	  analysgrupp	  som	  övervakar	  arbetet	  i	  
Lundgrens	  grupp.	  De	  utgör	  second	  line	  of	  defence.	  De	  som	  övervakar	  GRC	  utgör	  
third	  line	  of	  defence	  och	  består	  av	  internrevision	  som	  rapporterar	  sitt	  arbete	  till	  
ledningen.	  Fourth	  line	  of	  defence	  utgörs	  av	  externrevision	  och	  de	  rapporterar	  sin	  
tillsyn	  till	  bankens	  ägare.	  Högst	  upp	  finns	  finansinspektionen	  som	  rapporterar	  
till	  staten	  och	  samhället.	  Om	  de	  interna	  kontrollerna	  inte	  sköts	  uppmärksammas	  
detta	  och	  då	  kontaktas	  den	  distriktschef	  som	  är	  berörd,	  som	  i	  sin	  tur	  får	  prata	  
med	  kontorschefen	  och	  utreda	  vad	  som	  hänt.	  
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7.	  Analys	  

7.1.	  Kontrollmiljö	  
Enligt	  Campbell,	  Campell	  och	  Adams	  (2006)	  är	  kontrollmiljön	  den	  
grundläggande	  delen	  i	  COSO-‐modellen	  som	  utgörs	  av	  bland	  annat	  policys,	  
riktlinjer	  och	  värderingar,	  ledarskapsresurser,	  personalkompetens	  samt	  det	  
ansvar	  företaget	  tar	  i	  sitt	  arbete	  med	  interna	  kontroller.	  Detta	  bekräftas	  också	  av	  
FAR	  Förlag	  (2005).	  Investerare,	  aktieägare,	  kunder	  med	  flera	  har	  ett	  stort	  
intresse	  av	  att	  interna	  kontroller	  genomförs	  då	  det	  påverkar	  förtroendet	  för	  den	  
finansiella	  rapporteringen	  från	  företaget	  menar	  Lehmann	  (2010).	  SEB:s	  ledning	  
har	  via	  sin	  årsredovisning	  uttryckt	  vikten	  av	  intern	  kontroll	  för	  de	  finansiella	  
rapporternas	  tillförlitlighet.	  De	  har	  även	  satt	  upp	  tydliga	  policys	  och	  riktlinjer	  
inom	  organisationen.	  På	  kontorsnivå	  samt	  den	  internavdelning	  som	  arbetar	  med	  
interna	  kontroller	  centralt	  inom	  SEB,	  betonas	  vikten	  av	  att	  göra	  rätt	  mot	  kund.	  
Detta	  för	  att	  kunder	  har	  låg	  toleransnivå	  mot	  misstag	  och	  för	  att	  det	  inte	  går	  att	  
bedriva	  en	  bankverksamhet	  med	  missnöjda	  kunder.	  På	  kontorsnivå	  har	  intern	  
kontroll	  en	  stor	  betydelse	  för	  att	  upptäcka	  återkommande	  eller	  medvetna	  fel.	  
Anledningen	  är	  dels	  att	  det	  är	  tidskrävande	  att	  korrigera	  de	  fel	  som	  inträffat,	  dels	  
att	  intern	  kontroll	  skulle	  kunna	  utgöra	  en	  mindre	  del	  av	  det	  dagliga	  arbetet	  om	  
alla	  anställda	  gjorde	  rätt	  från	  början.	  Det	  betonas	  dock	  att	  alla	  får	  lov	  att	  göra	  fel.	  	  
	  
Ytterligare	  en	  betydelsefull	  del	  i	  kontrollmiljön	  är	  att	  skapa	  en	  miljö	  där	  attityder	  
och	  spelregler	  finns	  tydligt	  definierade	  och	  att	  ledningen	  förmedlar	  dessa	  nedåt	  i	  
organisationen	  (FAR	  Förlag,	  2005).	  Vad	  gäller	  de	  anställdas	  attityder	  till	  intern	  
kontroll	  anses	  den	  vara	  blandad	  både	  från	  bankkontoren	  och	  internavdelningens	  
perspektiv.	  Utifrån	  internavdelningen	  bedöms	  orsaken	  vara	  att	  de	  anställda	  har	  
ett	  större	  fokus	  på	  att	  sälja	  och	  att	  det	  premieras	  mer	  än	  vad	  arbetet	  med	  intern	  
kontroll	  gör.	  Med	  anledning	  av	  detta	  anses	  ett	  uppmuntrande	  kring	  arbetet	  med	  
intern	  kontroll	  bli	  allt	  viktigare.	  På	  kontoret	  upplevs	  den	  blandade	  attityden	  till	  
intern	  kontroll	  i	  viss	  mån	  bero	  på	  att	  somliga	  inom	  personalen	  ställer	  sig	  
frågande	  till	  att	  bli	  kontrollerade,	  då	  de	  undrar	  vad	  skälen	  till	  kontrollen	  grundar	  
sig	  i.	  De	  flesta	  anser	  trots	  det	  att	  intern	  kontroll	  är	  av	  betydelse.	  
	  
För	  att	  kunna	  utveckla	  och	  påverka	  kontrollmiljön	  betonar	  FAR	  Förlag	  (2005)	  att	  
det	  krävs	  en	  helhetssyn	  från	  företagen	  vad	  gäller	  sociala,	  
organisatoriska/administrativa,	  politiska	  och	  tekniska	  aspekter.	  Det	  handlar	  
bland	  annat	  om	  att	  tillvarata	  personalkompetens,	  att	  det	  finns	  riktlinjer	  och	  
styrdokument,	  hur	  styrning	  från	  politiker	  och	  ledning	  påverkar	  och	  att	  det	  finns	  
tekniska	  hjälpmedel	  som	  underlättar	  arbetet	  med	  intern	  kontroll.	  För	  att	  
undvika	  att	  eventuella	  fel	  begås	  får	  personalen	  på	  SEB	  en	  kunskap	  om	  intern	  
kontroll	  genom	  utbildning,	  vilken	  är	  tänkt	  att	  ge	  en	  större	  inblick	  och	  förståelse	  
för	  området.	  Från	  internavdelningens	  sida	  är	  de	  medvetna	  om	  att	  interna	  
kontroller	  aldrig	  kan	  ersätta	  kunskapsbrister,	  utan	  båda	  delar	  måste	  finnas.	  Alla	  
instruktioner	  kring	  intern	  kontroll	  finns	  samlade	  i	  instruktionsbiblioteket,	  IB,	  
vilket	  är	  tillgängligt	  för	  samtliga	  anställda.	  Genom	  IT-‐system	  rapporteras	  fel	  och	  
missnöjda	  kunder	  in	  i	  något	  som	  inom	  SEB	  kallas	  ORMIS.	  På	  central	  nivå	  används	  
även	  ett	  flertal	  andra	  system	  som	  ska	  underlätta	  arbetet	  med	  analyser	  och	  
utvärderingar.	  SEB	  måste	  följa	  aktiebolagslagen	  och	  de	  riktlinjer	  som	  Kollegiet	  
för	  svensk	  bolagsstyrning	  ger	  ut	  (Svensk	  kod	  för	  bolagsstyrning).	  Detta	  bekräftas	  
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i	  deras	  årsredovisning.	  På	  kontorsnivå	  är	  även	  rådgivningslagen	  viktig	  att	  följa.	  

7.2.	  Riskanalys	  
Risker	  är	  något	  som	  företag	  utsätts	  för	  både	  internt	  och	  externt.	  Konsekvenserna	  
av	  olika	  risker	  är	  svåra	  att	  förutse	  och	  organisationer	  måste	  ständigt	  anpassa	  sig	  
till	  vad	  som	  sker	  i	  omvärlden.	  Därför	  är	  riskanalys	  en	  väsentlig	  aspekt	  att	  ta	  
hänsyn	  till	  i	  arbetet	  med	  intern	  kontroll.	  Detta	  för	  att	  minska	  eventuella	  följd-‐
effekter	  som	  kan	  uppstå	  påpekar	  FAR	  Förlag	  (2005).	  På	  kontorsnivå	  görs	  inga	  
riskbedömningar	  utan	  det	  sker	  istället	  på	  central	  nivå	  i	  SEB:s	  organisation.	  På	  
den	  centrala	  nivån	  där	  internavdelningen	  sitter	  finns	  en	  analysgrupp	  med	  olika	  
kompetenser	  som	  tittar	  på	  olika	  risker	  såväl	  internt	  som	  externt.	  Flertalet	  
aktiviteter	  används	  för	  att	  genomföra	  riskanalyser	  utifrån	  ledningsnivå.	  På	  en	  
årlig	  basis	  arbetar	  internavdelningen	  till	  exempel	  med	  att	  analysera	  risker	  för	  de	  
enheter	  och	  IT-‐system	  som	  finns	  inom	  organisationen.	  Arbetet	  leder	  så	  
småningom	  fram	  till	  ett	  fastställande	  av	  vilka	  övervaknings-‐	  och	  
kontrollaktiviteter	  som	  ska	  användas	  för	  att	  minimera	  de	  risker	  som	  
identifierats.	  	  
	  
På	  samtliga	  nivåer	  i	  organisationen	  anses	  bedrägerier	  utgöra	  en	  av	  de	  största	  
riskerna	  både	  internt	  och	  externt.	  På	  ledningsnivå	  nämns	  dock	  de	  externa	  
riskerna	  i	  ett	  bredare	  perspektiv	  där	  begreppet	  brottslighet	  inkluderar	  såväl	  
bedrägerier	  som	  andra	  kriminella	  handlingar.	  Vad	  gäller	  SEB:s	  största	  risker	  
externt	  tror	  intervjupersonerna	  på	  såväl	  bankkontoret	  som	  internavdelningen	  
att	  det	  rör	  sig	  om	  bedrägerier.	  Kontorsnivån	  hänvisar	  till	  att	  de	  interna	  riskerna	  
istället	  kan	  beröra	  	  fel	  som	  begås	  av	  personalen,	  vilket	  internavdelningen	  håller	  
med	  om.	  Internavdelningen	  tror	  även	  att	  bedrägerier	  förekommer	  internt.	  Enligt	  
Ramos	  (2006)	  är	  intern	  risk	  kopplat	  till	  förändringar	  i	  organisationen	  vilket	  kan	  
gälla	  såväl	  omstrukturering	  av	  personal	  som	  teknikförändringar.	  På	  kontorsnivå	  
var	  det	  tidigare	  vanligt	  med	  så	  kallade	  trotjänare	  inom	  SEB	  som	  hade	  en	  stor	  
kunskap	  och	  erfarenhet	  vilken	  många	  förlitade	  sig	  på.	  Dessa	  personer	  utbildade	  
ny	  personal	  inom	  olika	  områden	  däribland	  intern	  kontroll.	  Idag	  vill	  SEB	  undvika	  
risken	  att	  kunskap	  går	  förlorad	  när	  kunnig	  personal	  slutar.	  Detta	  för	  att	  
säkerställa	  att	  kunskapen	  finns	  kvar	  på	  bankkontoren.	  Genom	  utbildningspaket	  
och	  annan	  form	  av	  utbildning	  för	  personalen	  menar	  SEB	  att	  detta	  ska	  förhindras.	  
Personal	  som	  ej	  ser	  vikten	  av	  intern	  kontroll	  kan	  även	  de	  utgöra	  en	  intern	  risk	  
menar	  Ramos	  (2006).	  Inom	  SEB	  anses	  det	  på	  kontorsnivå	  eventuellt	  finnas	  en	  
problematik	  då	  personalen	  inte	  besitter	  en	  helhetssyn	  i	  arbetet	  med	  intern	  
kontroll.	  Privatmarknadschefen	  förklarar	  att	  kontoret	  i	  Norrköping	  ofta	  riskerar	  
att	  ses	  som	  ”den	  enda	  banken”	  av	  de	  anställda	  just	  för	  att	  en	  större	  överblick	  av	  
organisationen	  saknas.	  	  
	  
Ramos	  (2006)	  såväl	  som	  Campbell,	  Campbell	  och	  Adams	  (2006)	  poängterar	  att	  
företag	  också	  måste	  vara	  observanta	  på	  förändringar	  i	  sin	  externa	  omgivning,	  då	  
händelser	  även	  där	  kan	  utgöra	  risker.	  Externa	  händelser	  som	  kan	  påverka	  
verksamheten	  inom	  SEB	  var	  under	  2010	  till	  exempel	  askmolnet	  på	  Island	  och	  i	  
år	  kärnkraftsolyckan	  i	  Japan.	  Internavdelningen	  arbetar	  löpande	  med	  händelser	  i	  
omvärlden,	  främst	  med	  utgångspunkt	  i	  incidenter	  som	  redan	  inträffat	  men	  de	  tar	  
också	  upp	  vissa	  tänkbara	  scenarion	  som	  kan	  förekomma	  i	  framtiden.	  Till	  sin	  
hjälp	  använder	  de	  ett	  externt	  företag,	  SAS,	  som	  rapporterar	  händelser	  i	  
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omvärlden	  till	  bland	  annat	  SEB.	  Innan	  kärnkraftsolyckan	  i	  Japan	  inträffade	  deltog	  
SEB	  i	  en	  liknande	  krisövning	  i	  Sverige.	  Det	  visade	  sig	  strax	  därefter	  att	  övningen	  
inte	  låg	  långt	  från	  det	  som	  faktiskt	  inträffade	  i	  Japan.	  	  
	  
På	  ledningsnivå	  har	  en	  specifik	  grupp,	  Risk	  and	  Capital	  Committée,	  fått	  i	  uppdrag	  
att	  arbeta	  med	  riskanalys	  samt	  övervaka	  de	  risker	  som	  banken	  kan	  utsättas	  för.	  
De	  analyserar	  de	  risker	  som	  identifierats	  och	  mäter	  sedan	  graden	  av	  risk.	  
Kommittén	  avgör	  utifrån	  detta	  vilka	  risker	  som	  banken	  ska	  lägga	  extra	  fokus	  och	  
resurser	  på.	  Ramos	  (2006)	  anser	  att	  en	  stor	  del	  i	  arbetet	  med	  riskanalys	  är	  just	  
kartläggning	  av	  sannolikheten	  att	  en	  viss	  risk	  inträffar	  samt	  vad	  konsekvenserna	  
kan	  bli	  av	  denna.	  När	  riskerna	  är	  identifierade	  kan	  ledningen	  välja	  hur	  de	  vill	  gå	  
vidare	  i	  arbetet.	  Antingen	  genom	  att	  undvika	  riskerna	  eller	  att	  arbeta	  fram	  
handlingsplaner	  för	  dem.	  

7.3.	  Kontrollaktiviteter	  
Kontrollaktiviteterna	  ska	  genomsyra	  arbetet	  i	  hela	  organisationen.	  De	  ska	  vara	  
konkreta	  åtgärder	  som	  tas	  fram	  och	  kan	  bland	  annat	  innebära	  att	  utforma	  
handlingsplaner	  för	  oförutsedda	  händelser	  menar	  såväl	  Haglund,	  Sturesson	  och	  
Svensson	  (2005)	  som	  Theiia	  (2005).	  Inom	  SEB	  finns	  det	  kontrollaktiviteter	  på	  
samtliga	  nivåer	  i	  organisationen.	  På	  ledningsnivå	  finns	  tydliga	  riktlinjer	  och	  
policys	  för	  hur	  arbetet	  ska	  utföras.	  Därutöver	  anses	  det	  betydelsefullt	  att	  detta	  
även	  finns	  i	  resterande	  delar	  av	  koncernen.	  Årliga	  självutvärderingar	  görs	  inom	  
styrelsen	  för	  att	  utvärdera	  deras	  arbete.	  Vad	  gäller	  den	  finansiella	  
rapporteringen	  sker	  kontrollaktiviteter	  utifrån	  tre	  olika	  områden.	  Dessa	  är	  
bolagsövergripande	  kontroller,	  kontroller	  på	  transaktionsnivå	  samt	  IT-‐
kontroller.	  På	  internavdelningen	  tas	  handlingsplaner	  fram	  för	  oförutsedda	  
händelser	  och	  det	  finns	  väl	  dokumenterat	  hur	  varje	  avdelning,	  enhet	  och	  kontor	  
ska	  agera	  på	  dessa	  händelser.	  Utöver	  detta	  finns	  det	  även	  riktlinjer	  och	  
guidelines	  för	  interna	  kontroller	  som	  är	  tillgängliga	  för	  samtliga	  medarbetare	  i	  
instruktionsbiblioteket.	  Riktlinjerna	  uppdateras	  löpande	  av	  en	  ansvarig	  person	  
för	  varje	  sida	  som	  ska	  se	  till	  att	  beskrivningarna	  är	  aktuella.	  På	  kontorsnivå	  sker	  
kunskapsuppdateringar	  veckovis	  på	  kontorsmöten.	  
	  
Haglund,	  Sturesson	  och	  Svensson	  (2005)	  upplyser	  om	  att	  en	  effektivt	  fungerande	  
organisation	  kräver	  en	  tydlig	  ansvars-‐	  och	  befogenhetsfördelning.	  Det	  förväntas	  
minska	  de	  risker	  som	  organisationen	  utsätts	  för.	  På	  kontorsnivå	  delegeras	  
ansvaret	  för	  interna	  kontroller	  ut	  på	  vissa	  personer	  och	  är	  därmed	  inte	  kopplade	  
till	  en	  viss	  tjänst.	  Från	  internavdelningen	  poängteras	  att	  alla	  anställda	  måste	  ha	  
en	  sammanhängande	  semester	  om	  två	  veckor.	  Detta	  är	  tänkt	  att	  minska	  
bedrägerier	  inom	  organisationen	  då	  samtliga	  anställda	  tvingas	  delegera	  sitt	  
arbete.	  
	  
För	  att	  öka	  kunskapen	  kring	  hur	  interna	  kontroller	  påverkar	  verksamheten	  och	  
vilka	  effekter	  de	  ger,	  är	  det	  av	  betydelse	  att	  arbetet	  integreras	  i	  den	  dagliga	  
verksamheten.	  Till	  sin	  hjälp	  finns	  det	  både	  direkta	  och	  indirekta	  
kontrollaktiviteter	  som	  verksamheten	  kan	  använda	  sig	  av.	  De	  direkta	  
kontrollaktiviteterna	  ska	  hjälpa	  till	  att	  motverka,	  reducera	  eller	  helt	  eliminera	  en	  
risk	  medan	  de	  indirekta	  ska	  förhindra	  att	  en	  risk	  överhuvudtaget	  uppstår.	  
(Haglund,	  Sturesson	  och	  Svensson,	  2005)	  (Theiia,	  2005)	  SEB	  beskriver	  i	  sin	  
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årsredovisning	  att	  arbetet	  sker	  på	  en	  daglig	  basis	  inom	  verksamhetens	  olika	  
enheter	  för	  att	  förstärka	  den	  interna	  kontrollen.	  Detta	  bekräftas	  även	  av	  
internavdelningen	  och	  på	  kontorsnivå.	  Direkta	  kontrollaktiviteter	  som	  
identifierats	  i	  verksamheten	  är	  de	  riktlinjer	  och	  guidelines	  som	  finns	  i	  
instruktionsbiblioteket,	  vad	  gäller	  de	  olika	  moment	  som	  ska	  utföras	  i	  arbetet.	  
Indirekta	  kontrollaktiviteter	  inom	  SEB	  gäller	  bland	  annat	  kompetensutveckling	  
till	  exempel	  genom	  informationsinsatser	  på	  fredagsmöten	  och	  den	  
kunskapsuppdatering	  som	  de	  anställda	  får	  via	  e-‐learning.	  
	  
För	  att	  anpassa	  sig	  till	  de	  förändringar	  som	  sker	  i	  omvärlden	  kan	  investeringar	  i	  
olika	  system	  anses	  lönsamt,	  förutsatt	  att	  dessa	  leder	  till	  en	  högre	  effektivitet	  
inom	  verksamheten.	  En	  organisation	  behöver	  system	  som	  kan	  förmedla	  relevant	  
information	  till	  beslutsfattare	  och	  uppföljningsansvariga.	  Det	  är	  därför	  väsentligt	  
att	  det	  finns	  en	  hög	  säkerhet	  i	  systemen	  menar	  Haglund,	  Sturesson	  och	  Svensson	  
(2005).	  Till	  skillnad	  från	  tidigare	  använder	  sig	  SEB	  idag	  av	  ORMIS,	  vilket	  är	  ett	  
system	  för	  att	  rapportera	  in	  fel	  och	  missnöjda	  kunder.	  Förr	  genomfördes	  interna	  
kontroller	  manuellt	  på	  kontoret.	  Systemet	  syftar	  till	  att	  hantera	  den	  
operationella	  risken	  och	  säkerheten.	  Därutöver	  är	  systemets	  ändamål	  tänkt	  att	  
övervaka	  att	  de	  interna	  kontroller	  som	  ska	  genomföras	  verkligen	  fullföljs.	  Det	  är	  
obligatoriskt	  för	  alla	  anställda	  att	  använda	  sig	  av	  systemet	  då	  de	  incidenter	  som	  
rapporteras	  in	  identifieras	  och	  analyseras	  för	  att	  kunna	  minimeras	  i	  framtiden.	  
	  
Haglund,	  Sturesson	  och	  Svensson	  (2005)	  påpekar	  att	  en	  viktig	  del	  i	  arbetet	  med	  
intern	  kontroll	  är	  att	  ge	  en	  korrekt	  bild	  av	  företaget	  via	  de	  finansiella	  
rapporterna.	  En	  form	  av	  kontrollaktivitet	  är	  därför	  att	  ha	  rättvisande	  
räkenskaper	  som	  utgör	  grunden	  för	  rapporterna.	  Den	  tredje	  komponenten	  i	  
SEB:s	  IKFR-‐ramverket	  innebär	  att	  säkerställa	  en	  pålitlig	  finansiell	  rapportering.	  
Detta	  sker	  genom	  att	  en	  årsplan	  för	  kontrollaktiviteterna	  fastställs	  som	  beskriver	  
hur	  de	  ska	  följas	  upp	  och	  granskas	  inom	  olika	  delar	  av	  organisationen.	  Varken	  på	  
kontorsnivå	  eller	  på	  internavdelningen	  utförs	  något	  arbete	  som	  är	  direkt	  kopplat	  
till	  de	  finansiella	  rapporterna.	  	  

7.4.	  Information	  och	  kommunikation	  
Ramos	  (2006)	  förklarar	  att	  för	  en	  effektiv	  intern	  kontroll	  är	  det	  viktigt	  att	  
informationen	  kommuniceras	  ut	  till	  samtliga	  delar	  av	  organisationen.	  De	  
ansvariga	  för	  intern	  kontroll	  och	  ledning	  bör	  få	  tillgång	  till	  all	  information.	  Theiia	  
(2005)	  pekar	  dock	  på	  det	  faktum	  att	  det	  ofta	  leder	  till	  att	  ledningen	  ofta	  får	  mer	  
information	  än	  de	  kan	  hantera.	  På	  kontorsnivå	  skickas	  samtlig	  information	  kring	  
intern	  kontroll	  uppåt	  i	  organisationen	  via	  ORMIS.	  Från	  detta	  väljer	  sedan	  
internavdelningen	  ut	  vad	  som	  ska	  skickas	  vidare	  till	  ledningen	  och	  använder	  sig	  
av	  ett	  visst	  antal	  riktlinjer	  för	  att	  kunna	  bedöma	  vilket	  material	  som	  ska	  skickas	  
vidare.	  Dessa	  riktlinjer	  handlar	  om	  återkommande	  och	  systematiska	  fel	  och	  
transaktioner	  där	  summan	  överstiger	  5000	  euro.	  Flertalet	  rapporter	  presenteras	  
för	  Audit	  &	  Compliance	  Committée.	  Dels	  är	  det	  årsplanen	  för	  övervakning,	  dels	  
rapporter	  för	  SEB:s	  riskanalys.	  Därutöver	  förekommer	  även	  andra	  typer	  av	  
rapporter.	  Audit	  &	  Compliance	  Committée	  samarbetar	  i	  sin	  tur	  med	  intern-‐	  och	  
externrevisionen	  för	  att	  kunna	  samordna	  dokumentationen	  från	  de	  båda	  
revisionerna.	  
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Ledningen	  har	  ett	  stort	  ansvar	  i	  att	  förmedla	  de	  riktlinjer,	  policys	  och	  
ansvarsfördelningar	  som	  organisationen	  använder	  sig	  av.	  Avgörande	  är	  därför	  
att	  samtliga	  anställda	  känner	  till	  och	  förstår	  innehållet	  i	  informationen.	  (FAR	  
Förlag,	  2006)	  Internavdelningen	  upprättar	  rapporter	  där	  information	  om	  intern	  
kontroll	  finns	  dokumenterad	  och	  skickar	  detta	  till	  respektive	  kontor.	  Rapporten	  
beskriver	  hur	  den	  interna	  kontrollen	  bör	  skötas	  på	  respektive	  kontor.	  
Dokumentationen	  skickas	  via	  regionchef	  till	  distriktschef	  och	  hamnar	  slutligen	  
hos	  kontorschefen.	  Internavdelningen	  tar	  dessutom	  fram	  ett	  månadspaket	  för	  
kunskapsuppdatering	  inom	  intern	  kontroll	  och	  skickar	  detta	  vidare	  till	  kontoren.	  
Varje	  månad	  är	  ett	  nytt	  område	  i	  fokus.	  På	  kontoret	  i	  Norrköping	  förmedlas	  
informationen	  från	  internavdelningen	  ut	  på	  kontorsmötet	  som	  sker	  en	  gång	  i	  
veckan.	  Då	  tillägnas	  en	  kvart	  av	  tiden	  till	  genomgång	  av	  någon	  av	  de	  interna	  
kontroller	  som	  ligger	  i	  fokus.	  Totalt	  sett	  utgör	  detta	  ungefär	  en	  timme	  i	  månaden.	  
Om	  behov	  finns	  genomförs	  även	  extra	  kunskapsuppdateringar	  på	  
Norrköpingskontoret.	  De	  anställda	  gör	  även	  regelbundet	  olika	  typer	  av	  e-‐
learning	  som	  ger	  dem	  utbildning	  i	  bland	  annat	  intern	  kontroll.	  
	  
För	  en	  effektiv	  rapportering	  kring	  intern	  kontroll	  är	  det	  viktigt	  med	  väl	  
fungerande	  system	  som	  kommuniceras	  såväl	  uppåt	  som	  nedåt	  i	  organisationen	  
(Theiia,	  2005).	  SEB	  använder	  sig	  av	  ORMIS	  som	  rapporteringssystem	  för	  intern	  
kontroll	  uppåt	  i	  organisationen.	  Ledning	  och	  internavdelningen	  använder	  i	  sin	  
tur	  instruktionsbiblioteket	  och	  intranätet	  för	  kommunikation	  nedåt	  inom	  SEB.	  

7.5.	  Tillsyn	  
För	  att	  säkerställa	  att	  samtliga	  delar	  av	  COSO-‐modellen	  används	  inom	  ett	  företag	  
är	  det	  viktigt	  att	  övervakning	  implementeras	  på	  alla	  nivåer	  i	  organisationen	  (FAR	  
Förlag,	  2006).	  Haglund,	  Sturesson	  och	  Svensson	  (2005)	  framhåller	  att	  det	  främst	  
är	  ledningens	  ansvar	  att	  säkerställa	  att	  den	  beslutade	  tillsynen	  genomförs	  i	  
resterande	  delar	  av	  verksamheten.	  FAR	  Förlag	  (2006)	  rekommenderar	  att	  både	  
kontinuerliga	  och	  punktinsatta	  kontroller	  och	  utvärderingar	  bör	  finnas	  i	  
organisationer.	  SEB	  analyserar	  årligen	  de	  risker	  som	  finns	  inom	  koncernens	  
olika	  enheterna	  och	  i	  de	  system	  de	  använder.	  Varje	  kvartal	  rapporteras	  
dessutom	  risknivån	  av	  de	  interna	  kontrollerna	  varpå	  en	  uppskattning	  görs	  av	  
eventuella	  brister	  och	  hur	  väl	  dessa	  täcks	  av	  övriga	  kontrollaktiviteter	  som	  finns.	  
Under	  kvartal	  fyra	  sker	  sedan	  en	  utvärdering	  av	  de	  kontrollaktiviteter	  som	  satts	  
upp	  av	  IKFR-‐ramverket.	  Internavdelningens	  övervakning	  av	  
kontorsverksamheten	  sker	  via	  ORMIS	  och	  följs	  sedan	  upp	  i	  ett	  antal	  rapporter.	  
De	  utgör	  first	  line	  of	  defence	  och	  blir	  i	  sin	  tur	  övervakade	  av	  en	  central	  grupp	  
som	  heter	  Group	  risk	  control	  (GRC)	  vilka	  fungerar	  som	  second	  line	  of	  defence.	  
Internrevision	  övervakar	  GRC	  och	  rapporterar	  direkt	  till	  ledningen.	  
Internrevisionen	  fungerar	  i	  sin	  tur	  som	  third	  line	  of	  defence.	  Över	  dessa	  finns	  
externa	  organ	  som	  övervakar	  arbetet.	  Fourth	  line	  of	  defence	  utgörs	  av	  
externrevision	  som	  rapporterar	  till	  ägarna.	  Översta	  organ	  som	  har	  en	  
övervakande	  funktion	  är	  finansinspektionen	  vilka	  slutligen	  bildar	  fifth	  line	  of	  
defence.	  Även	  på	  kontorsnivå	  sker	  det	  regelbundna	  kontroller	  av	  kontorschef	  
och	  övriga	  ansvariga	  som	  blivit	  tilldelade	  ett	  ytterligare	  ansvar.	  Utöver	  de	  
regelbundna	  kontrollerna	  görs	  också	  stickprovskontroller.	  
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Den	  interna	  kontrollen	  kan	  bland	  annat	  övervakas	  genom	  kvalitetstester	  och	  
genom	  att	  analysera	  verksamhetsrapporter.	  Även	  återkommande	  utvärderingar	  
och	  inbyggda	  kontroller	  i	  informationssystemen	  är	  väsentliga	  för	  en	  god	  
övervakning.	  (COSO,	  2009)	  En	  uppföljningsprocess	  som	  föreslås	  av	  FAR	  Förlag	  
(2006)	  är	  självutvärderingar,	  internrevision	  och	  löpande	  uppföljning	  av	  chefer.	  
På	  central	  nivå	  utformas	  en	  intern	  kontrollstruktur	  för	  varje	  process	  vilken	  
utvärderas	  årligen	  genom	  att	  jämföra	  den	  förväntade	  med	  den	  faktiska	  
kontrollstrukturen	  inom	  varje	  enhet.	  Styrelsen	  gör	  årliga	  självutvärderingar	  med	  
efterföljande	  diskussioner	  för	  att	  utvärdera	  styrelsen,	  styrelseordförandens	  och	  
kommittéernas	  verksamhet	  och	  arbetsmetoder.	  Även	  de	  enskilda	  ledamöternas	  
arbete	  och	  insatser	  granskas.	  För	  ledning	  och	  VD	  görs	  en	  utvärdering	  där	  de	  inte	  
medverkar.	  	  
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8.	  Diskussion	  

8.1.	  Finns	  COSO:s	  alla	  delar	  i	  SEB?	  
I	  dagens	  samhälle,	  med	  stor	  konkurrens	  och	  höga	  krav	  från	  såväl	  kunder	  som	  
myndigheter,	  är	  det	  av	  yttersta	  vikt	  att	  en	  bank	  kan	  visa	  stabilitet	  och	  förtroende	  
gentemot	  omvärlden.	  För	  att	  leva	  upp	  till	  kraven	  krävs	  stadga	  och	  struktur	  inom	  
företaget,	  vilket	  främst	  uppnås	  genom	  en	  god	  intern	  kontroll.	  Flertalet	  studier	  
har	  visat	  att	  en	  god	  intern	  kontroll	  kan	  leda	  till	  allt	  mer	  framgångsrika	  företag.	  
SEB	  är	  skyldiga	  att	  följa	  aktiebolagslagen	  och	  Svensk	  kod	  för	  bolagsstyrning,	  men	  
har	  även	  valt	  att	  utveckla	  den	  interna	  kontrollen	  ytterligare	  genom	  att	  
implementera	  COSO-‐modellen	  i	  sin	  organisation.	  Enligt	  SEB:s	  årsredovisning	  
genomsyras	  deras	  interna	  kontroll	  av	  COSO-‐modellens	  olika	  delar.	  Det	  är	  dock	  
svårt	  att	  urskilja	  vilken	  av	  SEB:s	  delar	  som	  överensstämmer	  med	  respektive	  
komponent	  i	  COSO.	  Anledningen	  är	  att	  SEB	  har	  integrerat	  och	  anpassat	  COSO	  till	  
sin	  organisation	  genom	  att	  arbeta	  med	  komponenterna	  i	  en	  årscykel,	  där	  
övervakning	  och	  riskanalys	  utgör	  de	  mest	  framträdande	  delarna.	  Som	  nämnts	  
tidigare	  behöver	  modellen	  anpassas	  efter	  de	  förutsättningar	  som	  varje	  enskilt	  
företag	  har	  och	  efter	  den	  bransch	  de	  befinner	  sig	  i.	  Genom	  att	  arbeta	  medvetet	  
med	  intern	  kontroll,	  och	  som	  ett	  resultat	  av	  att	  SEB	  har	  integrerat	  COSO-‐
modellen	  i	  sitt	  arbete,	  visar	  de	  på	  vikten	  av	  intern	  kontroll	  i	  deras	  organisation.	  
Ingen	  undersökning	  har	  gjorts	  av	  de	  andra	  storbankerna	  i	  Sverige	  men	  för	  att	  
vara	  konkurrenskraftig	  och	  behålla	  sin	  position	  på	  marknaden,	  finns	  ett	  outtalat	  
krav	  om	  att	  använda	  intern	  kontroll	  på	  ett	  aktivt	  sätt.	  Utifrån	  denna	  studie	  
framgår	  det	  att	  samtliga	  delar	  i	  COSO-‐modellen	  integrerats	  på	  de	  undersökta	  
nivåerna	  inom	  SEB.	  	  

8.2.	  Skillnad	  i	  perspektiv,	  skillnad	  i	  fokus?	  
Det	  har	  i	  denna	  studie	  uppmärksammats	  att	  de	  olika	  nivåerna	  inom	  SEB	  har	  
skilda	  kundfokus.	  På	  kontorsnivå	  ligger	  störst	  fokus	  på	  det	  egna	  kontorets	  arbete	  
och	  de	  kunder	  som	  tillhör	  kontoret.	  Internavdelningen	  har	  däremot	  ett	  större	  
perspektiv	  och	  ser	  till	  samtliga	  kontors	  verksamhet,	  vilka	  kan	  ses	  som	  deras	  
kunder.	  Ledningen	  ser	  till	  hela	  organisationens	  arbete	  med	  intern	  kontroll	  och	  
fokuserar	  även	  på	  de	  externa	  intressenterna.	  Den	  största	  skillnaden	  som	  
identifierats	  mellan	  de	  tre	  nivåerna	  gäller	  	  COSO:s	  komponent	  riskanalys	  och	  det	  
faktum	  att	  riskanalys	  inte	  genomförs	  på	  kontorsnivå.	  I	  stället	  skickar	  kontoret	  
sitt	  material	  kring	  de	  fel	  som	  begås	  till	  internavdelningen	  för	  bearbetning	  och	  
sammanställning.	  Ledningen	  i	  sin	  tur	  tar	  del	  av	  informationen	  som	  
internavdelningen	  sammanställer	  och	  är	  med	  och	  fattar	  beslut	  kring	  interna	  
kontroller.	  Detta	  gör	  att	  både	  kontoren	  och	  ledningen	  ändå	  ses	  som	  en	  del	  i	  
arbetet	  med	  riskanalys	  inom	  SEB.	  	  
	  
Beroende	  på	  nivå	  ses	  risker	  utifrån	  olika	  perspektiv.	  Att	  personalen	  gör	  fel	  är	  ett	  
exempel	  på	  vad	  som	  utifrån	  kontorsnivå	  ses	  som	  den	  närmsta	  risken,	  medan	  
internavdelningen	  har	  ett	  större	  perspektiv	  där	  även	  externa	  risker	  räknas	  in.	  
Ledningsnivån	  har	  i	  sin	  tur	  en	  helhetssyn	  över	  organisationen	  och	  en	  bild	  över	  
vilka	  risker	  som	  finns	  i	  omvärlden.	  Fördelen	  med	  att	  genomföra	  riskanalyser	  på	  
internavdelningen	  är	  att	  det	  kan	  vara	  lättare	  att	  få	  en	  fullständig	  bild	  av	  
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verksamheten	  och	  den	  omvärldsmiljö	  den	  befinner	  sig	  i.	  Möjligheten	  att	  dela	  
erfarenheter	  med	  andra	  kontor	  minskar	  om	  de	  endast	  fokuserar	  på	  sin	  närmiljö.	  
Det	  skulle	  dessutom	  vara	  ineffektivt	  att	  ha	  den	  här	  typen	  av	  analyser	  på	  varje	  
bankkontor	  då	  det	  är	  allt	  för	  tidskrävande	  för	  de	  anställda.	  De	  olika	  nivåerna	  
skiljer	  sig	  i	  vad	  som	  anses	  som	  centralt	  i	  arbetet	  med	  riskanalys.	  Det	  går	  därför	  
att	  urskilja	  riskanalys	  som	  en	  relativt	  liten	  del	  av	  arbetet	  med	  intern	  kontroll	  på	  
kontoren,	  medan	  det	  på	  internavdelningen	  och	  ledningsnivå	  utgör	  en	  betydligt	  
större	  del.	  Det	  behöver	  inte	  ses	  som	  ett	  problem	  då	  det	  snarare	  visar	  på	  att	  
modellen	  har	  anpassats	  för	  den	  enskilda	  organisationen.	  Detta	  för	  att	  få	  en	  mer	  
effektiv	  riskanalys	  genom	  att	  utföra	  det	  mesta	  av	  arbetet	  centralt	  inom	  SEB.	  I	  
övrigt	  har	  inte	  några	  utmärkande	  skillnader	  identifierats	  kring	  arbetet	  med	  de	  
olika	  delarna	  från	  COSO-‐modellen.	  

8.3.	  Kan	  ett	  större	  säljfokus	  leda	  till	  färre	  kunder?	  
Kontrollmiljön	  finns	  i	  hela	  SEB:s	  organisation	  och	  förmedlas	  genom	  olika	  
riktlinjer	  och	  dokument.	  Dessa	  når	  ut	  till	  verksamhetens	  delar	  via	  intranätet.	  
Ledningen	  har	  det	  yttersta	  ansvaret	  att	  förmedla	  de	  attityder	  och	  policys	  som	  
ska	  genomsyra	  organisationen,	  både	  vad	  gäller	  det	  dagliga	  arbetet	  och	  arbetet	  
med	  intern	  kontroll.	  Synen	  på	  intern	  kontroll	  är	  överlag	  positiv	  bland	  de	  
anställda.	  Däremot	  har	  det	  uppmärksammats	  att	  fokus	  snarare	  ligger	  på	  att	  sälja	  
bankens	  produkter	  än	  att	  arbeta	  med	  intern	  kontroll,	  då	  försäljning	  premieras	  
mer.	  En	  tänkbar	  orsak	  till	  ett	  större	  säljfokus	  skulle	  kunna	  bero	  på	  att	  ledningens	  
attityd	  till	  intern	  kontroll	  inte	  genomsyras	  i	  hela	  organisationen.	  Av	  den	  
anledningen	  arbetar	  SEB	  numera	  för	  att	  öka	  intresset	  kring	  intern	  kontroll.	  
Risken	  är	  att	  en	  tvetydig	  bild	  från	  ledningen	  ges	  om	  fokus	  ligger	  på	  att	  sälja	  
bankens	  produkter,	  medan	  de	  samtidigt	  vill	  öka	  medvetenheten	  om	  vikten	  med	  
intern	  kontroll.	  Attityden	  från	  ledningen	  är	  därför	  avgörande	  och	  antyder,	  enligt	  
de	  resultat	  som	  framkommit	  av	  denna	  studie,	  att	  försäljning	  av	  bankens	  
produkter	  är	  mer	  angeläget	  än	  den	  interna	  kontrollen.	  Om	  fokus	  på	  att	  sälja	  blir	  
för	  stort	  kan	  en	  eventuell	  följd	  bli	  att	  fel	  begås	  i	  större	  utsträckning	  och	  att	  den	  
interna	  kontrollen	  kan	  bli	  lidande.	  Detta	  påverkar	  i	  sin	  tur	  kundernas	  förtroende	  
och	  i	  värsta	  fall	  kan	  det	  leda	  till	  att	  de	  i	  det	  långa	  loppet	  går	  förlorade.	  Ett	  
minskat	  fokus	  på	  intern	  kontroll	  är	  därför	  problematiskt,	  det	  bör	  därför	  
understrykas	  att	  försäljning	  av	  bankens	  tjänster	  och	  produkter	  även	  det	  är	  
avgörande	  för	  dess	  överlevnad.	  Det	  går	  således	  inte	  att	  utesluta	  varken	  det	  ena	  
eller	  det	  andra	  för	  att	  ha	  en	  väl	  fungerande	  bank.	  Organisationen	  måste	  själv	  
hitta	  den	  balansgång	  som	  fungerar	  för	  just	  deras	  verksamhet.	  

8.4.	  Effektiva	  system,	  mindre	  att	  göra?	  
SEB	  har	  sedan	  tidigare	  investerat	  i	  IT-‐system	  för	  att	  kunna	  effektivisera	  arbetet	  
och	  kommunikationsflödet	  mellan	  olika	  nivåer.	  Förr	  sköttes	  intern	  kontroll	  
manuellt	  och	  en	  betydande	  skillnad	  är	  att	  arbetet	  med	  intern	  kontroll	  nu	  sker	  
löpande	  under	  hela	  året.	  Med	  det	  nya	  systemet	  rapporteras	  de	  fel	  som	  inträffar	  
på	  kontorsnivå	  in	  löpande.	  Detta	  har	  lett	  fram	  till	  att	  internrevision	  inte	  längre	  
äger	  rum	  på	  kontoren	  utan	  görs	  med	  utgångspunkt	  i	  det	  inrapporterade	  
materialet.	  Huruvida	  detta	  innebär	  mer	  eller	  mindre	  arbete	  jämfört	  med	  tidigare	  
går	  inte	  att	  svara	  på	  utifrån	  denna	  studie.	  Ett	  möjligt	  resultat	  av	  effektiviserade	  
system	  kan	  vara	  att	  kontrollerna	  snarare	  ökar.	  Flertalet	  orsaker	  kan	  tänkas	  
föreligga	  och	  kan	  bland	  annat	  bero	  på	  att	  det	  finns	  ett	  större	  behov	  då	  de	  
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operationella	  riskerna	  har	  ökat	  allt	  mer	  och	  uppmärksammats	  på	  ett	  annat	  sätt	  
inom	  SEB	  jämfört	  med	  tidigare.	  Det	  utvecklas	  ständigt	  nya	  sätt	  att	  gå	  runt	  de	  
kontroller	  som	  finns,	  både	  externt	  och	  internt.	  Därför	  finns	  ett	  outtalat	  krav	  att	  
kontinuerligt	  förbättra	  de	  interna	  kontrollerna.	  Från	  kontorsnivå	  ser	  de	  inte	  
något	  behov	  av	  att	  lägga	  mer	  tid	  på	  interna	  kontroller	  än	  vad	  de	  gör	  idag.	  
Anspråken	  på	  intern	  kontroll	  ökar	  vilket	  kräver	  en	  större	  anpassning	  till	  
omvärlden	  och	  de	  operationella	  risker	  som	  finns.	  Den	  tid	  som	  idag	  spenderas	  på	  
interna	  kontroller	  antas	  därför	  inte	  minska,	  utan	  snarare	  intensifieras	  trots	  att	  
en	  effektivisering	  av	  systemen	  gjorts.	  Ytterligare	  en	  faktor	  som	  kan	  bidra	  till	  att	  
en	  organisation	  investerar	  i	  olika	  system	  kan	  vara	  att	  det	  ger	  en	  ökad	  kvalité	  på	  
de	  kontroller	  som	  genomförs,	  då	  det	  är	  svårare	  att	  följa	  upp	  de	  interna	  
kontrollerna	  när	  de	  utförs	  manuellt.	  Utifrån	  denna	  diskussion	  verkar	  det	  troligt	  
att	  investeringar	  i	  system	  inte	  alltid	  leder	  till	  färre	  interna	  kontroller	  inom	  en	  
organisation	  eller	  mindre	  arbete	  med	  dem.	  Investeringarna	  kan	  dock	  bidra	  till	  
såväl	  ökad	  effektivitet	  som	  kvalitét.	  

8.5.	  Tankar	  kring	  COSO	  
I	  slutfasen	  av	  denna	  uppsats	  har	  tankar	  väckts	  kring	  de	  anställdas	  roll	  i	  COSO-‐
modellen.	  	  Diskussionens	  inriktning	  har	  kretsat	  kring	  varför	  de	  anställda	  inte	  
nämns.	  Det	  framgår	  inte	  vilka	  krav	  som	  ställs	  på	  de	  anställda	  eller	  vilket	  ansvar	  
som	  vilar	  på	  dem.	  Det	  är	  däremot	  stor	  betoning	  på	  ledningens	  ansvar	  och	  hur	  de	  
ska	  förmedla	  den	  interna	  kontrollen,	  då	  det	  yttersta	  ansvaret	  alltid	  ligger	  på	  
ledningen.	  Ledningen	  såväl	  som	  internavdelningen	  på	  SEB	  arbetar	  aktivt	  för	  att	  
öka	  medvetenheten	  hos	  de	  anställda	  kring	  intern	  kontroll.	  De	  anställdas	  ansvar	  
att	  själva	  ta	  till	  sig	  organisationens	  riktlinjer	  och	  policys,	  där	  intern	  kontroll	  
utgör	  en	  del,	  kan	  av	  den	  anledningen	  inte	  diskuteras	  bort.	  På	  kontorsnivå	  arbetar	  
SEB	  därför	  med	  utbildningar	  i	  olika	  former	  för	  att	  uppnå	  detta	  syfte.	  Det	  borde	  
ses	  som	  en	  självklarhet	  att	  de	  anställda	  även	  har	  ett	  eget	  ansvar	  att	  ta	  till	  sig	  det	  
som	  förmedlas	  från	  ledningen	  och	  därför	  bör	  de	  också	  vara	  en	  central	  del	  i	  COSO-‐
modellen.	  	  
	  
En	  annan	  tanke	  som	  dykt	  upp	  är	  hur	  COSO-‐modellen	  uppfattas	  vid	  en	  första	  
anblick.	  Det	  kan	  tolkas	  som	  att	  alla	  delar	  ska	  ha	  lika	  stor	  plats	  och	  utföras	  på	  
samma	  sätt	  i	  hela	  organisationen.	  Efter	  en	  djupare	  studie	  av	  modellen	  framgick	  
det	  emellertid	  att	  de	  olika	  komponenterna	  måste	  anpassas	  för	  respektive	  nivå.	  
Det	  leder	  i	  sin	  tur	  till	  att	  arbetet	  med	  de	  olika	  komponenterna	  blir	  mer	  eller	  
mindre	  framträdande	  beroende	  på	  vilket	  behov	  som	  föreligger.	  Ett	  exempel	  är	  de	  
kontrollaktiviteter	  som	  finns	  inom	  SEB	  på	  de	  tre	  undersökta	  nivåerna	  men	  som	  
utförs	  på	  olika	  sätt.	  På	  kontorsnivå	  sker	  kontrollaktiviteter	  dels	  genom	  stickprov	  
utförda	  av	  kontoren	  själva,	  dels	  genom	  inrapportering	  av	  fel	  i	  ORMIS.	  
Internavdelningens	  arbete	  med	  kontrollaktiviteter	  sker	  genom	  kontroller	  av	  
kontoren.	  Detta	  gestaltar	  sig	  på	  så	  sätt	  att	  de	  sållar	  och	  sammanställer	  den	  
information	  som	  kommer	  från	  dem.	  Ledningens	  kontrollaktiviteter	  utgörs	  av	  
självutvärderingar	  inom	  styrelsen	  för	  att	  utvärdera	  deras	  eget	  arbete.	  Det	  ses	  
inte	  som	  något	  negativt	  att	  komponenterna	  är	  integrerade	  på	  olika	  sätt	  i	  
verksamheten,	  utan	  snarare	  som	  en	  viktig	  del	  för	  att	  anpassa	  arbetet	  med	  intern	  
kontroll	  till	  organisationen.	  
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8.6.	  Slutsats	  
Alla	  COSO-‐modellens	  komponenter	  finns	  representerade	  på	  de	  undersökta	  
nivåerna	  inom	  SEB,	  men	  används	  och	  integreras	  på	  åtskilda	  sätt.	  Detta	  kan	  bero	  
på	  olika	  kundfokus	  på	  respektive	  nivå.	  Den	  mest	  framträdande	  skillnaden,	  som	  
identifierats,	  är	  riskanalysen	  vilken	  främst	  sköts	  på	  internavdelningen	  med	  hjälp	  
från	  ledningen	  och	  information	  skickad	  från	  kontoren.	  Inga	  andra	  utmärkande	  
skillnader	  har	  framkommit	  av	  studien.	  	  

8.7.	  Förslag	  till	  vidare	  studier	  
Försäljning	  av	  bankens	  produkter	  premieras	  idag	  mer	  än	  intern	  kontroll	  inom	  
SEB,	  varför	  det	  vore	  intressant	  att	  undersöka	  hur	  attityden	  till	  intern	  kontroll	  
faktiskt	  är.	  Detta	  skulle	  kunna	  genomföras	  genom	  att	  studera	  fler	  kontor	  och	  
nivåer	  inom	  en	  bank.	  Det	  skulle	  även	  vara	  intressant	  att	  utföra	  en	  undersökning	  
av	  attityder	  inom	  andra	  typer	  av	  organisationer.	  
	  
Dagens	  utveckling	  av	  IT-‐system	  och	  affärssystem	  som	  underlättar	  det	  dagliga	  
arbetet	  borde	  innebära	  effektivare	  interna	  kontroller	  där	  mindre	  tid	  tillägnas	  
dem.	  Innebär	  effektivare	  system	  kanske	  i	  stället	  fler	  interna	  kontroller	  på	  grund	  
av	  ökade	  operationella	  risker	  och	  högre	  krav	  utifrån?	  	  
	  
Som	  ett	  sista	  förslag	  till	  vidare	  studier	  skulle	  COSO-‐modellen	  kunna	  granskas	  
djupare	  då	  det	  funnits	  svårigheter	  att	  hitta	  omdömen	  kring	  modellen.	  Det	  skulle	  
därför	  vara	  intressant	  att	  testa	  modellens	  validitet.	  Ytterligare	  en	  intressant	  
inriktning	  skulle	  vara	  att	  jämföra	  två	  företag.	  Där	  det	  ena	  företaget	  använder	  
COSO-‐modellen	  medan	  det	  andra	  inte	  gör	  det.	  Detta	  för	  att	  se	  om	  det	  medför	  
någon	  skillnad	  i	  arbetet	  med	  intern	  kontroll.	  Hur	  stor	  betydelse	  har	  COSO-‐
modellen	  egentligen?	  	  
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10.	  Bilagor	  	  

10.1	  Intervjuguide	  
Kontrollmiljö	  

− Vad	  har	  ni	  för	  syn	  på	  intern	  kontroll?	  
− Vad	  har	  personalen	  för	  syn	  på	  intern	  kontroll?	  
− Hur	  arbetar	  du	  som	  chef	  med	  att	  förmedla	  intern	  kontroll	  till	  de	  

anställda?	  
− Vilken	  roll	  har	  de	  anställda	  med	  intern	  kontroll?	  
− Hur	  utbildas/lärs	  personalen	  upp?	  

	  
Riskanalys	  

− Vad	  finns	  det	  för	  risker	  som	  är	  kopplade	  till	  arbetet	  med	  intern	  kontroll?	  
− Vad	  ser	  ni	  som	  era	  största	  risker	  internt	  (ex.	  bedrägeri	  –	  anställda	  &	  

kunder)?	  
− Vad	  ser	  ni	  som	  era	  största	  risker	  externt	  (ex.	  bransch,	  omvärld)?	  	  
− Gör	  ni	  någon	  riskbedömning?	  
− På	  vilket	  sätt	  arbetar	  ni	  med	  att	  identifiera	  riskerna?	  

	  
	  
Kontrollaktiviteter	  

− Finns	  det	  dokumenterat	  hur	  arbetet	  med	  intern	  kontroll	  ska	  gå	  till?	  
− Finns	  det	  dokumenterat	  vilka	  behörigheter	  varje	  person/tjänst	  har?	  
− Finns	  det	  handlingsplaner	  för	  oförutsedda	  händelser?	  	  
− Hur	  mycket	  är	  integrerat	  i	  det	  dagliga	  arbetet?	  

	  
Information	  och	  kommunikation	  

− Finns	  rutiner,	  policys	  och	  dokument	  tillgängliga	  för	  alla?	  
− Känner	  ni	  att	  de	  anställda	  är	  införstådda	  med	  vikten	  av	  intern	  kontroll?	  
− Hur	  kommunicerar	  ni	  ut	  information	  mellan	  de	  olika	  nivåerna?	  Via	  

system?	  
− Hur	  kommunicerar	  ni	  med	  externa	  intressenter?	  
− Hur	  förmedlas	  information	  om	  intern	  kontroll	  uppåt	  i	  organisationen?	  
− Behöver	  ni	  sålla	  bland	  informationen?	  
− Hur	  gör	  ni	  det	  i	  sådana	  fall?	  

	  
Tillsyn	  

− Hur	  följer	  ni	  upp	  den	  interna	  kontrollen?	  
− Hur	  ser	  uppföljningsstrukturen	  ut?	  
− Hur	  ofta	  uppdateras	  arbetsbeskrivningarna?	  
− Hur	  utvärderar	  ni	  att	  intern	  kontroll	  sköts/uppfylls?	  
− Hur	  ofta	  sker	  utvärdering/uppföljning?	  
− Hur	  väl	  tycker	  ni	  att	  ni	  uppfyller	  målen	  med	  intern	  kontroll?	  
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10.2.	  Ansvarsfördelning	  och	  styrning	  inom	  SEB	  	  
	  

	  
(SEB	  Årsredovisning	  s.	  55,	  2010)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


