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Sammanfattning  
 

Författare: Caroline Andersson & Emelie Nyman  

Handledare: Stefan Schiller  

Titel: Intern kontroll i svenska storbanker – En studie av hur intern kontroll kommuniceras 

och integreras.   

Bakgrund och Problem: Det har visat sig att en gemensam nämnare bland de 

bakomliggande orsakerna till den senaste finanskrisen var bristande intern kontroll. Det var 

även en av orsakerna till att en svensk bank i augusti år 2010 gick i konkurs och det kan ses 

som högst oväntat med tanke på de utvecklade regler, ramverk och granskningar som finns för 

de svenska bankerna idag. För att den interna kontrollen i ett företag ska fungera väl måste 

den integreras i hela verksamheten. I dagsläget finns det tecken på att det råder en lucka 

mellan den interna kontroll som styrelse vill uppnå och den som når fram till medarbetarna i 

banken.  

Syfte: Uppsatsens syfte är att studera hur de fyra svenska storbankerna arbetar med intern 

kontroll idag samt analysera kommunikationen och integrationen av den interna kontrollen i 

verksamheten. Vidare vill vi bidra till en insikt om hur intern kontroll integreras och blir en 

del av det dagliga arbetet i banken. 

Metod/Empiri: Då studien undersöker hur kommunikationen och integrationen av intern 

kontroll ser ut i de svenska storbankerna, ansågs en enbart kvalitativ metod med intervjuer av 

personer som aktivt arbetar med intern kontroll inte vara tillräckligt. Det empiriska materialet 

består därför av intervjuer med personer som arbetar aktivt med den interna kontrollen i de 

fyra svenska storbankerna samt en enkätundersökning bland medarbetarna ute i 

verksamheten.  

Slutsats: Arbetet med den interna kontrollen i de svenska storbankerna fungerar väl och det 

går att märka en tendens till ökat fokus inom området. En samlad bedömning och en 

jämförelse av intervjurespondenternas svar och enkäternas svar visar att ett gap i 

kommunikationen angående den interna kontrollen kan anas. Det finns därmed också en brist 

i integrationen av den interna kontrollen. 

Nyckelord: Intern kontroll, integration, kommunikation, COSO/ERM, bank, bolagsstyrning, 

operativ risk, Baselregelverken, ”Three Lines of Defence”.    



Abstract  
 
Authors: Caroline Andersson & Emelie Nyman  

Supervisor: Stefan Schiller  

Title: Internal Control in Swedish Banks - A study of how internal control is integrated and 

communicated.  

Background and Problem: It was shown that the lack of internal control was a common 

denominator among the reasons for the recent financial crisis. It was also one of the reasons 

that a Swedish bank in August 2010 went bankrupt and this can be seen as highly unexpected 

due to the developed rules, frameworks and reviews that exist for the Swedish banks today. In 

order for a company to accomplish a well functional internal control it must be integrated 

throughout the whole organization. In the current situation there is evidence confirming an 

existence of a gap between the internal control a board request and what is accessible to 

employees in the bank.  

Aim: The purpose of this thesis is to study how the four major Swedish banks are operating 

the internal control today, also, analyzing the communication and integration of the internal 

control within the organization. We also wish to contribute to an understanding of how 

internal control is integrated and how it becomes a part of the daily work in the bank.  

Method/Empirics: Since this study examines how communication and integration of internal 

control appears in the major Swedish banks, a purely qualitative approach with interviews of 

people who actively work with the internal control was not considered as sufficient. 

Therefore, the empirical data consists of interviews with employees who are actively working 

with internal control in the four major Swedish banks and additionally, a survey was sent to 

the employees working in the daily business.  

Conclusions: The work with internal control in the major Swedish banks is well functioning 

and it is possible to notice a tendency for increased focus for the subject. An overall 

assessment and comparison of responses from the interviews and the survey indicates a gap in 

communication regarding internal control. Thus, there is a lack of integration of the internal 

control.  

Key Words: Internal control, Integration, Communication, COSO/ERM, bank, Corporate 

Governance, Operational risk, Basel regulation,”Three Lines of Defence”.   
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Begreppslista 

 
Compliance:    Regelefterlevnad.   
 
Bank for International  
Settlements (BIS): En organisation som verkar för att främja monetära och 

finansiella samarbeten internationellt. Fungerar även som 
bank för världens centralbanker (BIS, 2011).   
  

Baselkommittén, Basel Committee on  
Banking Supervision (BCBS): Ett utskott under BIS som har fastställt och tagit fram 

internationella normer och ramverk för banker och andra 
finansiella institut. Normerna är därefter antagna genom 
de olika medlemsländernas nationella lagstiftning eller 
som i Sveriges fall, via EG-direktiv (BIS, 2011).      

 
LEAN:  Är från början en resurssnål och tidseffektiv 

produktionsmetod. Det syftar till att kunden alltid ska vara 
i fokus och att allt onödigt som inte skapar något värde för 
kunden ska elimineras (NE, 2011a).    

 
Ryktesrisk:  Är ett begrepp som syftar till risker som kan skada 

företags anseende och används i studien som ett samlat 
begrepp för trovärdighetsrisk, anseenderisk samt 
ryktesrisk.  

 
Svensk reglerad marknad:  Reglerade marknader i Sverige idag är Nasdaq OMX 

Stockholm och NGM Equity.   
 
Sarbanes Oxly Act (SOX):  Är en uppmärksammad amerikansk lag som syftar till att 

förbättra amerikansk bolagsstyrning, förvaltning och 
revision. Enligt SOX ska företagsledningen bland annat 
identifiera risker inom den finansiella rapporteringen och 
besluta om kontroller som ska möta dessa risker (Ramos, 
2006).  

 
Tradingverksamhet:  Avser bankernas egenhandel, banken köper och säljer 

värdepapper för att tjäna egna pengar (Nilsson & Torssell, 
2008). 
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1. Inledning 
I inledningsavsnittet presenteras bakgrunden till det valda ämnet. En problemdiskussion förs 
kring svenska banker och den interna kontrollens betydelse idag. Därefter presenteras 
studiens frågeställningar, syfte, avgränsningar, positionering samt disposition.  

1.1 Bakgrund 

Året är nu 2011 och vi har precis varit med om några omtumlande år på världens bank- och 

finansmarknader. Under de senaste åren har vi fått följa ett flertal stora banker runtom i 

världen som drabbats av stora problem och många menar att vi nu har gått igenom något som 

kan anses vara en av de värsta finanskriserna i modern tid. Anledningarna till problemen är 

enligt ACCA, Association of Chartered Certified Accountants, (2008) många och varierar 

från fall till fall, men det går att urskilja en gemensam nämnare som anses vara en starkt 

bidragande faktor till krisens utveckling. Den gemensamma nämnaren har visat sig vara 

bristande bolagsstyrning, närmare betstämt bristande intern kontroll.  

Enligt FAR Förlag (2006) menas med intern kontroll den process som utformas för att ge en 

rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom vissa kategorier. Processen ska integreras i 

verksamheten och är en viktig del av bolagsstyrning. Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 

(2010) skriver att en god bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts på, ett för 

aktieägarna, så effektivt sätt som möjligt. Det innebär också en minskad risk för verksamheten 

och kan vidare leda till ökad effektivitet och flexibilitet i organisationen.  

Det är inte något nytt att det är viktigt med en effektiv och fungerande intern kontroll. Det var 

enligt Skog (2005) redan i slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet som bolagsstyrning 

växte fram och blev ett diskuterat ämne. Anledningen var att ägarstrukturen i det amerikanska 

näringslivet började förändras på grund av det enorma kapitalbehov som uppstod i den snabbt 

växande industrin. Det räckte inte längre med enskilda investerare, utan det krävdes en 

mycket bredare ägarkrets. Nya stora företag börsintroducerades och spritt ägande var ett 

faktum. Företagsledningen var tvungen att i största möjliga mån agera utifrån aktieägarnas 

intresse. Debatten om bolagsstyrning var igång och tog sedan en ordentlig fart under 1930-

talet, vilket till stor del berodde på den börskrasch som startade i New York år 1929 och den 

efterföljande djupa depressionen i världens ekonomier.  

I Europa var det framförallt i Storbritannien som debatten om bolagsstyrning fick sitt 

genomslag. Debatten uppkom efter ett antal företagsskandaler och mynnade slutligen år 1992 
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ut i en skrivelse som fick namnet Cadbury-rapporten. I rapporten finns den första moderna 

definitionen av Bolagsstyrning; ”det system genom vilket ett företag är styrt och 

kontrollerat”, Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning (2010). Rapporten följdes av ett flertal 

uppdateringar, vilka sedan sammanställdes till den så kallade Combined Code och infördes 

för börsbolag i Storbritannien år 1996.  

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning (2011) skriver att intresset för bolagsstyrning har vuxit 

successivt och i slutet av 1990-talet upprättade fler och fler länder runt om i världen nationella 

koder för bolagsstyrning. År 2003 uttalade sig EU-kommissionen om att de förväntar sig 

nationella koder för bolagsstyrning av alla sina medlemsländer och som i sin tur ska vara 

grundade på varje lands lagstiftning och andra särskilda förutsättningar. I Sverige bidrog EU-

kommissionens uttalande till ändringar i aktiebolagslagen (ABL) och sedan vidare till att 

Svensk Kod för Bolagsstyrning (hädanefter även kallat Koden) växte fram. Det är idag god 

sed för svenska aktiebolag, vilka handlas på en reglerad marknad, att tillämpa Koden. Den är 

en del av näringslivets självreglering och bygger på högre ambitionsnivå.  

De ovan nämnda regelverken har i olika omgångar reviderats efter de skandaler som skedde i 

början av 2000-talet. Det gjordes för att förhindra en återupprepning av nya skandaler som än 

en gång skulle kunna leda till ett minskat förtroende för näringslivet. De skandaler som nu 

uppkommit under de senaste åren, så som Lehman Brothers och HQ Banks konkurs, indikerar 

dock på att det fortfarande finns brister inom bolagsstyrning samt den interna kontrollen som 

råder inom banksektorn. Samtidigt menar Reinus (2004) att regler och normer för 

bolagsstyrning och intern kontroll har blivit ett allt viktigare inslag i en framgångsrik 

marknadsekonomi. Allmänhetens misstroende efter redovisningsskandaler, finanskriser och 

belöningssystem har gjort att bolagsstyrning fått ett nytt praktiskt värde för en hel del 

yrkesgrupper såsom styrelser, aktieanalytiker, företagsledare, kreditgivare, politiker, forskare 

med flera. Reinus (2004) anser att bolagsstyrning har fått ett genombrott som något viktigt 

och ofrånkomligt. Den interna kontrollen är inte längre något som endast ska se bra ut på 

papperet, den måste genomsyra hela organisationen och bli en del av dess kultur. Haglund 

(2005) poängterar att de interna kontrollsystemen måste integreras i verksamheten och de 

ordinarie processerna. För att betona vikten av det interna kontrollsystemet väljer Haglund 

(2005) att jämföra det med ett äggskal. Verksamheten i företaget är innehållet, äggvitan och 

äggulan. Själva äggskalets volym är förhållandevis litet jämfört med äggets samlade volym, 
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men nog så viktigt. Om skalet tas bort, kommer innehållet att helt okontrollerat att flyta ut. 

Det är på det här sättet vi ska se på intern kontroll anser Haglund (2005).   

1.2 Problematisering 

Lördagen den 28 augusti år 2010 meddelar Finansinspektionen att banktillståndet för HQ 

Bank AB kommer att dras in med omedelbar verkan. Banken stängs och kundernas pengar är 

fast i ett bolag som den 30 augusti försätts i likvidation av Stockholms Tingsrätt. Det här kom 

att bli slutet för historien om HQ Bank. I huvudsak gick det att urskilja betydande brister i 

bankens interna kontroll, något som i det här fallet fick stora konsekvenser. Av 

Finansinspektionens beslutsdokument (2010a) framgår att banken ”helt saknade kontroll över 

de risker som verksamheten var förknippad med”. Finansinspektionen (2010a) slog vidare 

fast att det fanns stora brister i kompetensen hos styrelse och övrig ledning i HQ Bank. 

Bristerna berörde framförallt deras riskhantering där bankens ledning inte inhämtat den 

kunskap och information som krävts för att fatta rätt beslut. Exempelvis kunde inte VD lämna 

tillräcklig information om riskerna med bankens tradingverksamhet i Finansinspektionens 

utredning.   

Det kan anses högst oväntat att en bank i Sverige idag kan gå i konkurs med tanke på de 

utvecklade regler, koder, ramverk och granskningar som finns på marknaden. Om vi vidare 

ser till den betydelse som en bank har för vårt samhälle är fallet HQ Bank något som i hög 

grad bör uppmärksammas. Enligt Svenska Bankföreningen (2011) lägger bankerna i Sverige 

grunden för vår infrastruktur och har en stor betydelse för den svenska ekonomin. De står 

tillsammans med den finansiella sektorn för nästan fyra procent av Sveriges BNP och är 

därmed en betydande funktion för den svenska välfärden. Sett till världen var vinsten inom 

bankindustrin enligt ACCA (2008) 788 miljarder dollar år 2006, vilket var 150 miljarder 

dollar mer än nästkommande sektor (olja, gas och kol). En annan faktor som gör att banker 

utmärker och skiljer sig från andra delar av näringslivet är att de i första hand förvaltar andras 

pengar, allmänhetens pengar. Med ovanstående sagt; en bank är i allra högsta grad i behov av 

att ha ett internt kontrollsystem att förlita sig på.  

Kraven på intern kontroll är idag en central del av de regleringar som finns för bankerna.  

Regleringarna har utvecklats från att hålla ett kontrollperspektiv till att visa på en helhetssyn 

på verksamheten, där styrelsens arbete med riskuppföljning och mål ingår som en viktig 

komponent. I takt med att bankernas verksamhet expanderas och blir allt mer komplicerad 
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växer också kraven på den interna kontrollen. Körberg (2011) menar att marknaden för våra 

banker idag har utvecklats sedan slutet på 1960-talet då det fanns privata affärsbanker, statliga 

affärsbanker, sparbanker samt jordbrukskassor och de olika verksamheterna var inriktade mot 

skilda målgrupper. Sparbankerna var hårdast reglerade och fick enligt lag endast utföra vissa 

banktjänster. År 1968 samordnades banklagstiftningen för första gången, vilket fick följden 

att gränserna mellan bankerna försvann och de fick konkurrera fritt på lika villkor. Idag är 

våra banker aktiebolag och noterade på börsen, med mer eller mindre vinstmaximering som 

mål. Utvecklingen har gått mot universalbanker, där bankerna idag erbjuder allt från 

bostadsfinansiering, in – och utlåning, försäkringar och kapitalförvaltning. Körberg (2011) 

kallar de senaste årens utveckling för ” en fullkomlig revolution av initiativ på bankområdet”.  

Det här innebär i sin tur att komplexiteten i bankernas verksamhet har ökat och medför att det 

även ställs högre krav på deras interna kontroll. 

En snabb expansion av finansiell verksamhet är enligt Finansinspektionen (2010b) förenat 

med stora risker. Under de senaste åren har Finansinspektionen utökat sin granskning och 

övervakning av den svenska finansiella marknaden/systemet och kommer så att fortsätta göra. 

I flera fall har Finansinspektionen upptäckt brister i den interna kontrollen och styrningen. 

Bristerna har till och med lett till felaktigheter i värderingar och rapportering. Det handlar om 

brister i organisering av riskhanterings – och kontrollfunktioner, ansvarsfördelning och 

bristande kunskaper hos styrelse och ledning. Det visade sig att styrelse och ledning i flera fall 

inte hade tillräcklig kunskap om riskerna i den egna verksamheten och kunde inte heller svara 

på vilka regelverk som finns att följa på området.  

Med tanke på den samhällsfunktion som bankerna uppfyller är det viktigt att de kan leva upp 

till det förtroende som vi ”vanliga” människor ger dem. Bankernas kunder ska inte behöva 

ifrågasätta om bankerna förvaltar våra pengar på bästa sätt och kunderna ska inte behöva oroa 

sig för att kompetens och information är bristfällig inom organisationen. Det här är precis vad 

bolagsstyrning handlar om – öka sannolikheten för att bolag sköts på, ett för aktieägarna, så 

effektivt sätt som möjligt. Idag kan frågan ställas om så är fallet. Trots alla reviderade 

regleringar som finns har det nu än en gång bevisats att det kan gå så långt som till konkurs 

när det bland annat finns en bristande intern kontroll. För att den interna kontrollen i ett 

företag ska fungera väl måste den enligt Ramos (2006) integreras i hela verksamheten. Vidare 

framhäver Ramos (2006) att styrkan i ett internt kontrollsystem är starkt beroende av hur 

ledningen i företaget agerar och hur väl de lyckas med kommunikationen i verksamheten, hur 

de får informationsflödet att fungera åt alla håll. Haglund (2005) menar på ett den 
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kontrollmiljö som skapas i organisationen i hög grad är beroende av hur de anställda 

samverkar i organisationen. I dagsläget finns det enligt ACCA (2008) tecken på att det råder 

en lucka mellan den interna kontroll som styrelse vill uppnå och den som når fram till alla 

medarbetare i banken. Om så är fallet finns ett problem då denna har visats leda till att en del 

banker har fått stora ekonomiska svårigheter. Frågan är nu om den interna kontrollen som 

idag råder i de fyra svenska storbankerna1 (Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank) kan 

anses vara väl fungerande med hänsyn till kommunikationsflöden samtidigt som de har en 

organisationskultur som är väl integrerad i verksamheten och därmed bidrar till att den interna 

kontrollen till stor del sker per automatik.   

1.3 Frågeställningar 

För att finna en grundläggande orsak till studiens problem väljer vi i den här studien att i 

första hand undersöka hur de fyra storbankerna arbetar med intern kontroll. En undersökning 

är av intresse då det vidare möjliggör en diskussion kring frågan om det i nuläget råder ett 

kommunikationsgap i den interna kontrollen i de svenska storbankerna.  

• Hur ser de fyra svenska storbankernas arbete med intern kontroll ut?  

Bankerna är idag starkt reglerade och måste följa ett flertal lagar och regler gällande intern 

kontroll från externa parter. För att möjligöra en efterlevnad av dem internt ända ner på 

individnivå måste den interna kontrollen vara integrerad i hela verksamheten. Det är viktigt 

att medarbetarna i organisationen är medvetna om den interna kontrollens betydelse samt 

syfte och det blir därmed intressant att studera om så är fallet i de svenska storbankerna.  

• Finns det en lucka i kommunikationen av den interna kontrollen mellan de som aktivt 

arbetar med den och medarbetarna ute i verksamheten och vad kan en eventuell lucka i 

så fall förklaras av? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att studera hur de fyra svenska storbankerna arbetar med intern kontroll 

idag samt analysera kommunikationen och integrationen av den interna kontrollen i 

                                                
1 Enligt Svenska Bankföreningen (2010) finns idag 32 svenska bankaktiebolag, varav fyra är att betrakta som 
storbanker.  
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verksamheten. Vidare vill vi bidra till en insikt om hur intern kontroll integreras och blir en 

del av det dagliga arbetet i banken. 

1.5 Avgränsningar 

För att möjliggöra en undersökning som kan besvara ovanstående frågor har vi valt att göra en 

del avgränsningar. Vi har valt att rikta in oss på de fyra storbankerna på grund av den tid vi 

haft till förfogande samt på grund av att bankerna verkar på samma marknad och till stor del 

riktar sig mot samma typer av kunder. Valet gör att vi kan göra en samlad bedömning av vårt 

empiriska material samt analysera materialet som en helhet. Avsikten med vår studie är inte 

att jämföra bankerna med varandra utan att ge en övergripande bild av hur det ser ut i de fyra 

svenska storbankerna.  Vi väljer vidare att inte gå in på intern revision eller den externa 

revisorns roll inom ämnet.  

1.6 Positionering  

Intern kontroll är ett ämne och område som varit föremål för ett antal studier och uppsatser. 

Många arbeten handlar om specifika regelverk såsom Svensk kod för bolagsstyrning, 

amerikanska Sarbanes Oxly Act eller Baselregelverken. Det finns också mycket skrivet om 

internrevision, intern kontroll över den finansiella rapporteringen samt hur företag uppnår 

effektivitet i den interna kontrollen. Den här studien syftar till att ta upp en vinkling på hur 

intern kontroll integreras och kommuniceras och hur det ser ut i de svenska storbankerna idag, 

något som vi inte ser har behandlats tidigare.  

1.7 Målgrupp 

Målgruppen för den här uppsatsen är personer som arbetar aktivt med den intern kontroll i 

svenska banker. Studien kan även vara av intresse för forskare och studenter inom ämnet.  



7 

 

1.8 Disposition 

 
Figur 1 - Studiens disposition 
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2. Metod 
I följande kapitel presenteras hur vi har gått tillväga för att uppfylla studiens syfte samt 

besvara studiens frågeställningar. Här presenteras studiens undersökningsdesign, 

forskningsstrategi, tillvägagångssätt och informationsinsamling.  Vidare beskrivs metod – och 

källkritik, då det är metoden som ligger till grund för studiens trovärdighet och tillförlitlighet.  

Det finns även beskrivet de val vi tagit ställning till samt vad det har inneburit för studien.   

2.1 Forskningsstrategi   

Artsberg (2005) skriver att det finns flera olika metodsynsätt att använda sig av i en studie, 

exempelvis företagsekonomiskt, naturvetenskapligt och juridiskt. Det företagsekonomiska 

området har traditionellt sett delats in i ett flertal delområden, varav redovisning är ett av dem. 

Vidare skriver Artsberg (2005) att redovisning kan kopplas till både juridiska -, ekonomiska - 

och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. I den här studien används framförallt de 

ekonomiska och samhällsvetenskapliga metoderna, vilket visar sig bland annat i val av 

forskningsstrategi, tillvägagångssätt samt metodlitteratur.  

För att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar har vi valt att kombinera en 

kvalitativ metod med en kvantitativ. Då studien undersöker hur kommunikationen och 

integrationen av intern kontroll ser ut i de svenska storbankerna, ansågs en enbart kvalitativ 

metod med intervjuer av personer som aktivt arbetar med intern kontroll inte vara tillräckligt. 

Därför kompletteras studien med enkäter till andra medarbetare ute i organisationen. Bryman 

& Bell (2005) uttrycker det som att forskaren inte enbart kan förlita sig på en kvantitativ eller 

en kvalitativ metod, utan måste hitta stöd för resultaten i en annan strategi. Kombinationen 

kvalitativ och kvantitativ metod är enligt Bryman & Bell (2005) ett vanligt mönster inom 

företagsekonomisk forskning för att stärka generaliserbarheten i resultatet av studien, men 

kombinationen har fått kritik för att den skulle legitimera generaliserbarhet. I den aktuella 

studien är inte avsikten att generalisera resultaten till exempelvis andra typer av 

organisationer eller företag, bara för att ytterligare en metod har använts. Det handlar snarare 

om att komplettera intervjuerna med en kvantitativ enkät för att möjliggöra en mätning. 

Mätningen gör enligt Bryman & Bell (2005) att små och hårfina skillnader kan beskrivas, 

vilket sedan kan ligga till grund för mer exakta bedömningar av problemet. En så kallad 

triangulering, användning av mer än en metod, har gett studien tillgång till olika nivåer av det 

verkliga arbetet med intern kontroll, vilket också är en del av syftet. Bryman & Bell (2005) 
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skriver att triangulering är ett sätt att höja en studies trovärdighet och tillförlitlighet, då flera 

olika metoder används för att undersöka en och samma företeelse för att på så sätt få flera 

olika perspektiv på studiens problem.  

2.2 Undersökningsdesign  

I studien har information och data samlats in från mer än ett fall vid en viss tidpunkt, vilket 

sedan granskas och analyseras för att kunna upptäcka mönster och samband i arbetet med 

intern kontroll. Det gör att studien får en tvärsnittsdesign enligt Bryman & Bells (2005) 

kategoriseringar för undersökningsdesign.  

Inom ramen för tvärsnittsdesign ryms både kvalitativ och kvantitativ metod och vad gäller 

kvalitativ metod är ett förhållandevis typiskt exempel användningen av semistrukturerade 

intervjuer enligt Bryman & Bell (2005). I studiens enkätundersökning, vilket är den 

kvantitativa metoden, har data samlats in från fler än ett fall och vid en viss tidpunkt för att få 

fram en uppsättning data som kan kvantifieras. Det möjliggör sedan en analys med syftet att 

hitta olika sambandsmönster för de undersökta variablerna. Enligt Bryman & Bell (2005) är 

det inom företagsekonomisk forskning vanligt att använda enkäter som uppföljning till 

intervjuer och det här tillvägagångssättet har vi valt för att undvika de begränsningar som 

användandet av en enda metod ger.  

När en studie ska genomföras och undersökningen påbörjas finns det olika synsätt att utgå 

ifrån. Remenyi et al. (1998) skriver om det fenomenologiska synsättet där subjektiviteten i allt 

som existerar och sker lyfts fram och att världen är en socialt konstruerad verklighet. Då 

intern kontroll är ett ämne som i allra högsta grad är skapat för människor, men också av 

människor, kommer studien att präglas av olika människors uppfattningar och synsätt. 

Remenyi et al. (1998) menar emellertid att också forskarna, som utför studien, aldrig kommer 

att vara helt oberoende eller subjektiva. Exempelvis sker enbart valet av metod och syfte till 

studien helt subjektivt och subjektiviteten finns sedan med under arbetets gång. I den här 

studien är emellertid inte avsikten att arbeta bort subjektiviteten fullt ut, men den bör belysas 

och vi har hela tiden beaktat den. Subjektiviteten har särskilt beaktats vid intervjuerna då 

intern kontroll är ett känsligt ämne och bankerna inte gärna talar om sina brister, utan vill 

framställa sig på ett sätt som kan vara förskönat.   
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2.3 Tillvägagångssätt  

2.3.1 Angreppssätt  

För att uppfylla studiens syfte kan olika sätt att angripa problemet användas. Enligt Schroeder 

et al. (2011) kan en diskussion föras kring huruvida det är empirin eller teorin som är 

utgångspunkten för studien. I studien har vi varken utgått enbart från teorin eller empirin, utan 

pendlat fram och tillbaka under processens gång. Vår frågeställning bygger på ett empiriskt 

problem medan vår intervjuguide samt våra enkätfrågor har sin utgångspunkt i teorin. 

Schroeder et al. (2011) skriver att det är svårt att kategorisera en studie som enbart deduktiv 

eller induktiv, då det exempelvis kan vara bra att gå tillbaka och specificera studiens 

frågeställning efter att det empiriska materialet samlats in. Bryman (2004) benämner 

fenomenet att pendla fram och tillbaka under processens gång som ett iterativt angreppssätt. 

I inledningsskedet av studien gjordes en noggrann informationssökning i ämnet där 

information insamlades i form av tidigare forskning, informationsbroschyrer, litteratur, 

lagstiftning och artiklar. Avsikten var att få en överblick av ämnet intern kontroll, ett ämne 

som visade sig vara väldigt brett. En tidig avsmalning behövde göras av antalet möjliga fall 

att titta närmare på och vi valde att undersöka de fyra svenska storbankerna. För att motivera 

valet samlades kunskap in om bankernas betydelse för välfärden och den svenska ekonomin. 

Vi valde även att tidigt i processen ta hjälp av en på området väl insatt person för att få bättre 

överblick av ämnet intern kontroll samt för att försäkra att det som skulle undersökas var 

relevant. Revisions- och konsultbyrån PWC kontaktades och en träff bestämdes med Mattias 

Falck, Senior Manager inom intern kontroll där hans roll är att granska den interna kontrollen 

i finansiella företag. Att valet föll på PWC beror på att vi sedan tidigare har kontakter där. 

Under en dag på huvudkontoret i Stockholm förvärvades mycket kunskap och en god inblick i 

ämnet och svårigheterna med intern kontroll. I ett tidigt skede stod det klart att vi skulle inleda 

insamlingen av empiri med att intervjua då svaren från intervjuerna var till hjälp vid 

enkätutformningen. En intervju ger en interaktionsprocess som enligt Andersson (2005) kan 

vara till hjälp då ett mer känsligt område ska utfrågas. En muntlig metod där kontakter kan 

knytas ansikte mot ansikte möjliggör enligt Andersson (2005) att intervjun blir mer till ett 

samtal där också frågorna kan formuleras om så att den tillfrågade fullt ut förstår frågans 

innebörd.  
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För att möjliggöra mätning och kvantifiering i studien kompletterades intervjuerna med en 

enkät. Det här möjliggör vidare en analys och jämförelse av svaren från de olika metoderna, 

vilket är av betydelse för att besvara studiens syfte samt frågeställningar. Med enkäten har vi 

försökt skapa ett verktyg för att mäta integrationen av den interna kontrollen i bankerna. Ett 

exempel är: Om enkätsvaren på flertalet frågor är entydiga, kan det tolkas som att den interna 

kontrollen är integrerad. Om enkätsvaren visar sig vara väldigt spridda, kan det tolkas som att 

den interna kontrollen är mindre integrerad. Ytterligare ett verktyg som används för att mäta 

hur väl integrerad den interna kontrollen är i bankerna är de fem påståenden som 

intervjurespondenterna fick svara på under deras intervju. Påståendena användes som grund 

till de frågor som sedan valdes till enkäten och som skickades ut till personalen ute på 

kontoren. Svaren på påståendena har sedan jämförts med enkätsvaren för att vidare 

möjliggöra en analys av integrationen och kommunikationen av den interna kontrollen. 

2.3.2 Det teoretiska ramverkets utformning  

Studiens teoretiska ramverk är utformat likt en tratt där vi börjar övergripande med 

bolagsstyrning, för att avslutningsvis gå in på specifika modeller för intern kontroll i banker. 

Den här strategin syftar till att få en grundläggande förståelse för bankernas arbete med den 

interna kontrollen. Vi har bland annat valt att ta med teorier kring integration och 

kommunikation då begreppen kom att få stor betydelse för att besvara studiens syfte. I kapitlet 

finns även ett avsnitt om lagar och regler vilka enligt Artsberg (2005) egentligen har en 

särskild plats. Artsberg (2005) menar att rättskällor inte borde ligga under det teoretiska 

avsnittet, då det finns en separat metod för hur de ska rangordnas och tillämpas. Vi har 

emellertid valt att inkludera lagar och regler i det teoretiska ramverket för att ge en bättre 

förståelse för att intern kontroll i stor utsträckning påverkas av externa aktörer. De olika 

avsnitten i ramverket leder slutligen fram till en sammanfattande figur där fem variabler som 

påverkar den interna kontrollen kan identifieras.   

2.3.3 Intervjuer  

Intervjuerna har genomförts med en representant från varje bank som dagligen arbetar aktivt 

med den interna kontrollen. För att nå fram till respondenterna användes mejl och telefon och 

för att nå fram till rätt person så tidigt som möjligt förklarade vi tydligt studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuerna har skett på plats hos respektive bank i Stockholm, förutom i 

fallet med Handelsbanken som föredrog att svara på våra frågor via mejl. Respondenterna 

finns beskrivna i tabellen nedan. 



12 

 

 
Tabell 1- Intervjurespondenter 

I första skedet gjordes ett utkast på frågorna och förslaget stämdes sedan av med handledare, 

för att få feedback och respons. När frågorna utformades gjordes först en ”karta” där vi gick 

igenom vad vi ville få fram av intervjun. Vid utformningen av frågorna gjordes även ett 

särskilt dokument med tänkbara svar på varje fråga och en tydlig bild erhölls då över vilka 

svar vi skulle kunna få samt vad vi ville få fram med varje fråga. Dokumentet togs sedan med 

vid intervjutillfället och gjorde även det enklare att ställa följdfrågor, men dokumentet visades 

inte för respondenten utan fungerade som ett stöd för oss när vi intervjuade. Vid 

förberedelserna till en intervju är det enligt Bryman & Bell (2005) viktigt att fråga sig vad det 

egentligen är i frågan som förbryllar eller är oklart. Formuleringen av frågan ska inte heller 

vara så specifik att det hindrar alternativa idéer eller synsätt att uppstå under insamlingen. 

Ledande frågor ska också undvikas skriver Bryman & Bell (2005), vilket också har beaktats 

under utformningen av frågorna.  

Frågorna ställdes upp i en intervjuguide indelade i rubriker efter de variabler som identifierats 

i det teoretiska ramverket. Intervjuguiden finns i bilaga 1. Det gav en god överblick över vad 

som skulle behandlas vid intervjun, men var också till hjälp vid sökandet efter respondenter. 

Rubrikerna gjorde det möjligt att se vilka områden som den möjlige respondenten skulle 

kunna svara på och till vilka frågor han eller hon skulle behöva ta hjälp av en kollega vid 

intervjutillfället. Inom ramen för varje rubrik gick frågorna från allmänna till mer specifika, 

en mjukare inledning är särskilt viktigt på ett känsligare område enligt Andersson (2005), som 

beskriver det här som en form av tratteknik. Tekniken handlar också om att undvika att 

påverka eller styra respondenten i en felaktig riktning menar Andersson (2005).  
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För att frågorna under intervjuns gång skulle kunna formuleras om efter vad respondenten 

svarar har en semistrukturerad karaktär på intervjuerna använts. En semistrukturerad intervju 

täcker enligt Bryman & Bell (2005) in många olika exempel på intervjuer, det handlar i regel 

om en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett 

frågeschema. Frågorna brukar däremot vara mer allmänt formulerade än vad som skulle vara 

fallet vid en strukturerad intervju. Intervjuaren har vidare ett visst utrymme för att ställa 

ytterligare frågor, uppföljningsfrågor, till det som uppfattas som viktiga svar.  

Intervjupersonen har också en viss frihet att kunna utforma svaren på sitt egna sätt, vilket ger 

utrymme för flexibilitet under intervjuns gång. För den aktuella studien var det här av särskild 

vikt då vi ville ha möjligheten att kunna ställa följdfrågor och ändra om i ordningen på dem.   

Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats. Det underlättar en noggrann analys av 

vad intervjupersonen har sagt samt möjliggör upprepade genomgångar av materialet, enligt 

Bryman & Bell (2005). För att få med hur intervjupersonen svarar och säger vissa saker, 

exempelvis för att ta med till analysen, var det avgörande att få en fullständig redogörelse 

över svaren på frågorna. Det är emellertid ett mycket tidskrävande arbete. Enligt Andersson 

(2005) kan också intervjupersonen i vissa fall hämmas av att samtalet spelas in eller 

vetskapen om att materialet blir offentligt och kan komma att användas i andra sammanhang. 

I den här studien har intervjuerna varit viktiga för att kunna beskriva och kartlägga bankernas 

arbete med intern kontroll vilket kan anses som ett känsligt ämne, men vi har inte upplevt det 

som att intervjupersonen undvikit att svara på någon fråga.  

I en av bankerna, Handelsbanken, ville intervjurespondenten svara på frågorna via mejl 

istället för en personlig träff. Det här har medfört vissa begränsningar av respondentens svar 

på frågorna och vi har ej haft möjlighet till att ställa eventuella följdfrågor. Materialet från 

intervjun håller inte samma klass som i fallen med de övriga bankerna och det kommer att 

påverka resultaten av analysen av Handelsbanken. Det har också lett till en viss begränsning i 

vår möjlighet att dra slutsatser i samma grad som för övriga banker.  

2.3.4 Enkäter 

Den kvantitativa metoden i studien består av en undersökning, en enkät där 12 påståenden ska 

besvaras. För att kunna uppfylla studiens syfte behövdes ytterligare ett perspektiv på hur 

integrationen och kommunikationen av den interna kontrollen sker i bankerna. Därför 

utformades en enkät som riktar sig till personer ute i verksamheten i bankerna och som 

därmed inte har till sin huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med intern kontroll. Vad styrelse 
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och ledning avser med god intern kontroll är möjligtvis inte vad personalen ute i 

verksamheten anser vara god intern kontroll. Alla banker har fått svara på samma frågor, men 

vi har gjort en enkät för respektive bank för att kunna skilja dem åt. Enkäterna har utformats 

på internet och länkarna har sedan skickats ut till respektive bank. Den webbaserade enkäten 

gjorde att vi inte har haft möjlighet att se vilka som besvarat enkäten. Enkäten utformades 

efter samma struktur som intervjuguiden så att de olika svaren sedan skulle kunna jämföras 

och ställas mot varandra.   

Arbetet med att få tag i respondenter till enkäter visade sig vara svårare än vi hade kunnat ana. 

Från början var tanken att intervjurespondenterna skulle hjälpa till att skicka ut enkäten till 

olika kontor, men då svar på mejl från ett flertal av dem uteblev fick vi ta saken i egna händer 

och börja ringa runt till olika kontor. Trots ett antal påminnelser var det svårt att få ihop till de 

minst 25 svar per bank vi hade tänkt oss. I en av bankerna, SEB, visade det sig att länken inte 

gick att öppna eller använda hos dem. Vi fick istället skriva ut enkäter och dela ut dem för 

hand till olika kontor och enkäterna skickades sedan till oss via post. Dessvärre fick vi endast 

ihop 18 enkätsvar från SEB vilket kommer att påverka trovärdigheten av analysen och 

slutsatserna som kan dras av det materialet.  

Tabellen nedan beskriver enkäternas svarsfördelning. Av de svar vi har fått in är bortfallen de 

enkäter där svaren har varit ofullständiga. Den fullständiga enkäten finns bifogad i bilaga 2. 

 
Tabell 2- Enkätrespondenter 

Vid utformningen av en enkät är det viktigt att ha i åtanke att enkäten inte ska upplevas som 

för tät menar Bryman & Bell (2005). Enkäten har därför utformats på ett sätt så att den skulle 

vara så kort som möjligt, vilket också kan hjälpa till att minska risken för bortfall. Enkäten 

ska vara lockande och lätt att besvara. Kvantifieringen i enkäterna har utformats med hjälp av 
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en Likertskala. Enligt Bryman & Bell (2005) är det en skala där forskarna mäter olika 

uppfattningar och attityder och den passar därför bra in till studiens syfte. Kvantifieringen 

sker med hjälp av en sifferskala på 1-7, där 7 står för håller helt och hållet med och 1 står för 

tar helt och hållet avstånd från. Respondenten har fått markera i vilken grad denne instämmer 

i frågan och vi har medvetet valt den här sifferskalan för att undvika svar som innebär att den 

tillfrågade inte tagit ställning. Med den här typen av gradering innebär alla svar att 

respondenten håller med mer eller mindre, även om denne placerar sig mitt på skalan. Bryman 

& Bell (2005) anser att mätningen fungerar väl i de flesta fallen av arbetsmiljöstudier och 

passar därför bra i vår studie då intern kontroll är en del av arbetsmiljön.  

Intervjurespondenterna har även de fått svara på ett antal påståenden, liknande de som 

skickats ut till personal ute i verksamheten. Vi ansåg det nödvändigt och högst intressant att få 

kvantitativa svar även från intervjurespondenterna för att kunna analysera eventuella 

skillnader. Intervjurespondenten har tillfrågats om att svara på påståendena vid intervjuns slut, 

vilket alla respondenter valde att göra. Alla respondenter, oavsett bank, har fått samma enkät 

med samma påståenden att svara på. Påståendena finns i bilaga 3.  

Ett problem med att använda en enkätundersökning är att personalen som ska besvara den 

hinner talas vid och prata med varandra om enkäten, innan de skickat in sina svar. Det kan 

också vara ett problem att respondenten inte kan få hjälp om det är något i enkäten som är 

oklart. Vi har därför försökt utforma enkäten med enkla, relativt korta frågor och påståenden 

för att undvika det. Vi har bland annat tänkt igenom noga vad som kan tolkas som 

problematiskt med varje påstående. Vi har även testat enkäten på några olika personer innan 

den skickades ut till bankerna.  

I enkäten finns två frågor som fordrar ett förtydligande. Frågan om personalen känner till 

modellen ”Three Lines of Defence” har tagits borts ur empirin från Nordea och 

Handelsbanken. Anledningen är att intervjurespondenterna anger att de inte har någon 

kännedom av att de arbetar efter den modellen i banken. Det finns därmed ingen anledning att 

analysera det enkätresultatet. En annan fråga som kan skapa viss förvirring är frågan om det 

är internrevisorerna som har hand om den interna kontrollen i banken. Syftet med frågan är att 

se om de anställda anser att det är någon annan som har ansvaret för den interna kontrollen. 

För att svara ”rätt” på frågan bör den anställde svara något av de lägre alternativen på skalan 

då intern kontroll är allas ansvar i banken. Båda frågorna har till avsikt att ge indikationer på 

hur stor medvetenhet som råder ute på kontoren gällande den interna kontrollen.  
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2.3.5 Analysmetod  

I analysen lyfts de fem variablerna som har identifierats i det teoretiska ramverket ut från 

figuren, se figur 8, och används som analysverktyg. Svensson & Starrin (1996) skriver att en 

forskare för det mesta studerar fragment av en helhet och att analysen sedan ska hjälpa till att 

relatera fragmenten till varandra och därmed skapa en helhet. För att skapa en helhet i den här 

studien har vi i analysen, med hjälp av variablerna från det teoretiska ramverket, kopplat 

samman teori, intervjusvar och enkätsvar. Studiens metodtriangulering har lett till att en stor 

mängd empiri finns till förfogande och det innebär att arbetet med analysen inte har skett 

enbart rättfram. För att hantera det här har vi analyserat en variabel i taget, vilket också 

Bryman & Bell (2005) anser är nödvändigt i den här typen av studie. Det här innebär att vi har 

sorterat in materialet från intervjuer, enkäter och teori efter varje enskild variabel. Strategin 

har gjort det möjligt att uppnå logik i analysens resonemang och diskussion. För att lyfta fram 

och tydligt visualisera studiens huvudfrågeställning och problem skapades sedan en figur, se 

figur 10, som ställer enkätsvar mot intervjusvar. Figuren illustrerar och symboliserar den 

eventuella lucka som kan finnas i kommunikationen av den interna kontrollen i bankerna. Till 

sist sammanfördes de olika variablerna i en figur, se figur 11, som belyser hur de samspelar 

med varandra för att uppnå en integrerad intern kontroll.  

2.4 Metodkritik  

En del forskare, exempelvis Guba & Lincoln (1989), menar att begreppen för trovärdighet i 

en studie bör skiljas åt beroende på om en kvantitativ eller en kvalitativ metod använts. Därför 

har vi valt att dela in metodkritiken och trovärdigheten i studien i ett avsnitt om kvantitativ 

och ett om kvalitativa begrepp. 

2.4.1 Trovärdighet – en kvantitativ inriktning  

För att en studie ska ge ett hållbart resultat som ska vara möjligt att använda krävs det enligt 

Bryman & Bell (2005) att studiens trovärdighet är hög. I följande avsnitt beskrivs och 

diskuteras studiens trovärdighet utefter kriterierna reliabilitet och validitet.   

Reliabilitet 

Med reliabilitet i studien avses att resultatet av undersökningarna ska vara giltiga även om 

samma undersökning skulle göras vid en annan tidpunkt. Enligt Bryman (2004) måste en 

kvantitativ forskare ställa sig frågan huruvida studiens valda mått är stabilt eller inte. Det 
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handlar om pålitligheten i studien, att studiens resultat inte enbart ska bero på tillfälligheter. 

För att trovärdigheten i studien ska bli hög måste det material som används fortlöpande 

granskas kritiskt, ifrågasättas och bearbetas för att undvika att resultatet beror på tillfälligheter 

menar Bryman (2004).  I den aktuella studien är det kvantitativa måttet övervägande en skala 

på 1-7 och det är i första hand attityder samt uppfattningar som har kvantifierats och 

undersökts. I enkäterna fanns även en tydlig instruktion om hur svaren skulle fyllas i för att 

öka trovärdigheten i resultaten och undvika missuppfattningar.   

För att ytterligare öka studiens trovärdighet var respondenterna i enkätundersökningen från 

flera olika avdelningar och olika kontor. Om bara en särskild avdelning varit mål för 

undersökningen hade förmodligen personalen haft en relativt entydig bild och uppfattning av 

hur den interna kontrollen sköttes. Därför försökte vi påverka spridningen av enkäterna i den 

mån det gick. Det är dock ingen garanti för att en liknande studie framöver skulle ge samma 

resultat, då intern kontroll är ett område som ständigt bearbetas och förändras i företag och 

banker, skriver Haglund (2005).  

Validitet 

Med validitet avses enligt Bryman (2004) att det som är relevant i sammanhanget mäts och 

med det avses giltigheten i studien. För att vi skulle få en uppfattning om vad som är relevant 

i sammanhanget, gjordes intervjun med Mattias Falck på PWC. Tiden med Falck gjorde att vi 

fick god kännedom om vad som skulle kunna mätas och därmed stärktes också validiteten i 

undersökningarna. Validiteten säkerställdes också genom en grundlig och noggrann inläsning 

av litteratur på området. Vidare menar Bryman & Bell (2005) att validiteten i en studie också 

går ut på om en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger 

ihop eller inte; mäter exempelvis ett intelligenstest skillnader i intelligens? Om inte kan 

undersökningsresultatet ifrågasättas. I den här studien avses att mäta attityder och 

inställningar till intern kontroll, för att sedan undersöka hur väl de integreras i verksamheten. 

Naturligtvis kan det ifrågasättas om det går att dra slutsatser om det med hjälp av svar på 

enkäter som är graderade på en skala 1-7.  

Genom att använda metodtriangulering ökar validiteten i studien, då en mer fullständig bild 

av ämnet kan undersökas enligt Bryman & Bell (2005). Vi valde exempelvis att genomföra 

intervjuerna först, för att ge ytterligare förberedelse och kunskap till enkäternas utformning.  
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2.4.2 Trovärdighet – en kvalitativ inriktning  

Enligt Bryman & Bell (2005) finns det forskare som menar på att begreppen validitet och 

reliabilitet inte går att använda på kvalitativa studier då den sociala miljön ständigt förändras 

och därmed gör det svårare att ge samma resultat vid en annan undersökningstidpunkt. Frågan 

om validitet rör exempelvis i princip definitionsmässigt att mäta, vilket inte är det främsta 

intresset för kvalitativa forskare. Guba & Lincoln (1989) skriver att det är nödvändigt att 

specificera termer och metoder för att etablera och bedöma kvalitén i kvalitativ forskning 

samt för att forma alternativ till det som begreppen reliabilitet och validitet står för.  

Guba & Lincolns kriterier 

Den huvudsakliga anledningen till att Guba & Lincoln (1989) är tveksamma till att använda 

reliabilitet och validitet på kvalitativ forskning är att de kriterierna förutsätter att det är möjligt 

att komma fram till en enda absolut bild av den sociala verkligheten. Guba & Lincoln (1989) 

menar att det kan finnas mer än en och möjligen flera hållbara beskrivningar av den här 

verkligheten. Guba & Lincoln (1989) har delat in trovärdigheten i fyra delområden: 

tillförlitlighet, överförbarhet, påtaglighet samt möjligheten att styrka och konfirmera.  

Tillförlitligheten  

Om det finns många olika beskrivningar av en social verklighet är det när allt kommer 

omkring trovärdigheten i den beskrivningen som vi kommer fram till som avgör hur pass 

acceptabel den är i en annan persons ögon menar Guba & Lincoln (1989). En del av det 

handlar om att rapportera resultaten på ett korrekt och riktigt sätt.  

För att öka tillförlitligheten i studien och för att försäkra att det som återberättas är korrekt 

angivet har flera källor för att beskriva samma sak undersökts och använts. I sökandet efter 

information och källor har både nationella och internationella använts men också olika typer 

av källor såsom artiklar, internet, böcker, tidskrifter och publikationer.  

Vid sökandet efter respondenter till intervjuer har fokus legat på att träffa personer med god 

erfarenhet av ämnet intern kontroll. Det har inte alltid varit lätt, men vi har lagt mycket tid och 

energi på det, då det är av yttersta vikt för tillförlitligheten i studien. Alla respondenter och 

banker har erbjudits att vara anonyma i studien, men ingen av dem har valt att vara det. Vi har 

alltid noga beskrivit syftet med studien, för att inte någon ska känna sig utpekad eller uthängd. 

Vidare utformades intervjuguiden på ett sätt som skulle ge utrymme för respondenten att 

uttrycka sin syn på ämnet och frågan. Vissa intervjufrågor var därför medvetet av en öppen 
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karaktär. Risken med det är emellertid att ledande frågor ställs som följdfrågor, vilket vi har 

haft i åtanke under intervjuerna. I studien valdes att genomföra intervjuerna muntligt för att 

knyta en viss kontakt till den utfrågade och för att intervjun mer skulle få en karaktär av ett 

samtal. Enligt Andersson (2005) ger också en muntlig kontakt en bättre anpassning efter de 

svar som ges, men också en möjlighet att förklara och omformulera frågorna så att 

respondenten förstår frågans innebörd. Det här var av yttersta betydelse för studien, som 

behandlar ett känsligt ämne som intern kontroll. Vi har båda två närvarat under intervjun, läst 

igenom och lyssnat igenom materialet för att försäkra att intervjusvaren i så hög grad som 

möjligt blivit korrekt återgivna. Intervjuerna har även spelats in och transkriberats, för att öka 

trovärdigheten i studien.  

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Enligt Guba & Lincoln (1989) ska det i en studie vara uppenbart att vi inte medvetet låtit 

några personliga värderingar påverka studiens teoretiska inriktning eller utförandet av 

undersökningarna och dess slutsatser. Ett sätt för oss att undvika det var att tidigt i processen 

göra en noggrann kartläggning av ämnet intern kontroll för att kunna ta in olika vinklar och 

åsikter av problemet. Vidare har eventuellt uppkomna frågetecken vid transkriberingen av 

intervjumaterialet stämts av med respektive respondent.  

Överförbarhet  
Guba & Lincoln (1989) menar på att för att kunna generalisera en studies resultat måste en tät 

beskrivning eller en fyllig redogörelse av informationen ges och informationen får inte vara 

tagen ur sitt sammanhang. En utomstående part ska kunna sätta sig in i studien och kunna 

förstå hur den har genomförts, för att avgöra om resultaten möjligen kan användas i andra fall 

och situationer.   

Syftet med den här studien är inte att generalisera resultaten och enligt Bryman & Bell (2005) 

kan inte en studies resultat generaliseras utöver studiens valda inriktning. Då bankers 

organisationsstruktur är uppbyggd kring olika typer av risker och där syftet med 

verksamheten är att tjäna pengar på pengar, blir det svårt och högst olämpligt att generalisera 

till andra typer av företag och organisationer med andra strukturer och syften.    

Pålitlighet  
Pålitligheten i den kvalitativa forskningen är motsvarigheten till den kvantitativa forskningens 

reliabilitet skriver Guba & Lincoln (1989). De menar att ett granskande synsätt bör antas, 

vilket innebär att det ska finnas en fullständig och tillgänglig redogörelse över 
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forskningsprocessen. Under studiens gång har den aktuella studien flertalet gånger granskats 

av andra studenter och handledare för att öka pålitligheten och trovärdigheten i det som 

skrivits och arbetats fram. Metodkapitlet i studien är särskilt till för att beskriva 

tillvägagångssättet och de val som har gjorts av oss. De källor som har använts har noga 

granskats och kontrollerats, se avsnitt om källkritik. Studiens pålitlighet stärks även genom 

utformningen av intervjuguiden och att den skickades ut till respondenten i förväg för att 

kontrollera eventuella tveksamheter.   

2.5 Källkritik   

Till studien har primära och sekundära källor använts. Med primära källor avses ursprungligt 

källmaterial, den första förekomsten av en källa eller ett arbete enligt Saunders et al. (2007). 

Sekundärkällor såsom böcker och tidskrifter är ett senare offentliggörande av den primära 

källan. Saunders et al. (2007) skriver att en sekundärkälla riktar sig till en bredare publik och 

är lättare att hitta än den primära litteraturen. Det innebär att källan kan vara framtagen till ett 

helt annat syfte än den här studiens, vilket kan göra den vinklad åt ett eller annat håll. I vilken 

utsträckning de olika typerna av källor används beror på studiens frågeställning och syfte och 

i den aktuella studien har tid lagts på att åka ut till bankerna för att intervjua och samla in 

primärdata. Primära källor har enligt Thurén (2005) en ökad grad av detaljer och då detaljerad 

kunskap söktes till studien blev intervjuer ett naturligt val. Till detaljerad kunskap och 

expertis är också samtidskravet viktigt enligt Thurén (2005), som också menar att en källa är 

trovärdigare ju mer samtida den är. Till det teoretiska avsnittet har mestadels sekundärkällor 

använts, i första hand böcker, internet och tidskrifter. Vi har valt att inte använda oss av 

bankernas årsredovisningar för att hämta information om exempelvis bolagsstyrning, då vi 

ansåg att den typen av information är subjektiv och vinklad. Informationen skulle då kunna ge 

en felaktig bild till vår studie.  

Intervjurespondenterna är personer med de erfarenheter och kunskaper som eftersöktes med 

flera års erfarenhet av intern kontroll samt regelefterlevnad. Enligt Bryman & Bell (2005) kan 

svaren från en intervju skilja mycket beroende på om respondenten har lång eller kort 

erfarenhet av ämnet samt om respondenten har arbetat på många olika typer av företag. 

Intervjuer och enkätsvar präglas av enskilda individers åsikter, erfarenheter och värderingar 

vilket emellertid är ofrånkomligt. I den här studien är dock subjektiviteten något som till viss 

mån ska undersökas, då informationen från intervjuerna ställs mot informationen från 

enkäterna.  
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Arbetet med att vara källkritisk kan vara svårt, men enligt Thurén (2005) finns fyra principer 

att beakta och ha med sig under arbetets gång. Principerna kan dock vara svåra att tillämpa i 

praktiken, men vi har så gott vi kan haft dem i åtanke under arbetets gång. Den första 

principen berör äkthet, källan ska vara det den utger sig för att vara. Det här har vi kontrollerat 

genom att använda flera källor som behandlar samma sak. Intern kontroll är ett område med 

ständiga förändringar, främst vad gäller regler och riktlinjer, vilket ibland gjort det 

problematiskt att reda ut vad som är aktuellt just nu. I studien har därför en del källor 

kontrollerats extra noga, exempelvis har Baselkommittén kontaktas via mejl för att reda ut 

frågetecken kring publikationer på deras hemsida. En annan princip är tidssambandet; ju 

längre tid som gått mellan en händelse och källans berättelse om denna händelse, desto större 

skäl finns det att tvivla på källan. Då intern kontroll är ett område som är väldigt aktuellt har 

det här inte varit något större problem att beakta. En tredje princip är oberoende; källan ska 

”stå för sig själv” som Thurén (2005) uttrycker det, den ska inte exempelvis vara ett referat av 

en annan källa. Det här har beaktats genom att i största möjliga mån söka efter 

ursprungskällan till det fakta som tagits fram. Den fjärde och sista principen är tendensfrihet; 

källan ska spegla en korrekt bild av verkligheten och inte vara förvriden eller påverkad av 

exempelvis ekonomiska eller politiska intressen. Det har beaktats genom att källorna noga har 

kontrollerats samt att flera källor till samma problem och område har använts.  

I det teoretiska avsnittet har vid ett tillfälle en artikel från branschtidningen Civilekonomen 

använts. Vi är medvetna om att artiklar i den här tidskriften kan vara vinklade och inte 

avsedda för den aktuella studiens syfte, men i det här fallet anser vi ändå att artikeln har ett 

bidrag till vår studie.  
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3. Teoretiskt ramverk 
Teorikapitlet är uppbyggt liknande en tratt, där vi börjar brett med bolagsstyrning och 

avslutar med en specifik modell gällande intern kontroll för banker. Kapitel inleds med en 

matris som kort visar och beskriver de teorier som vi valt att använda oss av i studien. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattande modell där fem variabler identifieras.   

 
Figur 2- Teoretiskt ramverk 
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3.1 Lagar och regler   

Svenska banker har idag ett flertal regelverk att förhålla sig till och på senare år har antalet 

regler och regelverk ökat i både mängd och i grad av detaljer. Regler och andra föreskrifter 

finns i ett flertal lagtexter bland annat i aktiebolagslagen (ABL), årsredovisningslagen (ÅRL), 

börsernas regelverk, Finansinspektionens föreskrifter, Baselregelverken samt i uttalanden av 

Aktiemarknadsnämnden. I avsnittet nedan följer ett urval av de regelverk som behandlar 

intern kontroll.  

3.1.1 Bolagsstyrning  

Bolagsstyrning är enligt Skog (2005) styrning och kontroll av företag. Det är ett system av 

regler, institutioner och ägare som ska utformas för att styrning och kontroll i största möjliga 

mån ska bidra till effektivitet och förnyelseförmåga, både i det enskilda företaget men också i 

näringslivet. Baselkommittén (2006a) benämner Bolagsstyrning som ”en uppsättning 

samband mellan ett bolags ledning, styrelse, aktieägare och andra intressenter”. En del i 

utvecklingen av bolagsstyrning har varit att utöka regleringarna på området och det leder till 

ökade krav på den interna kontrollen. Betydelsen av att ha en fungerande och god 

bolagsstyrning, och därmed god intern kontroll, har ökat i och med de företags – och 

redovisningsskandaler som har uppdagats de senaste tio åren. FAR Förlag (2006) menar att 

idag är en väl utvecklad och fungerande modell för bolagsstyrning en grundsten för 

förtroendet på kapitalmarknaderna runt om i världen.  

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning (2010) skriver att bolagsstyrning syftar till att säkerställa 

att bolag som inte leds av sina ägare drivs utifrån ägarnas intresse. Med det spridda ägandet 

som finns i börsnoterade företag ökar risken för att bolaget inte drivs fullt ut i enlighet med 

ägarnas intresse. Det är inte helt ovanligt att ledningen och styrelsen har andra och därmed 

avvikande intressen, till exempel vad gäller risktagande och finansiell struktur. Det här utgör 

en risk för intressekonflikt enligt Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning (2010) och för att 

minska denna risk har olika former av regler och riktlinjer för styrningen av bolag tillkommit 

som ett komplement till den lagstiftning som finns på området. 
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Svensk Kod för bolagsstyrning2  

Svensk Kod för bolagsstyrning är en samling riktlinjer för god bolagsstyrning. När Koden 

arbetades fram var det en reaktion på de flertal företagsskandaler som uppmärksammades i 

början av 2000-talet och syftet med den var att utveckla och förbättra bolagsstyrningen i 

börsnoterade företag i Sverige. Koden har reviderats ett flertal gånger och från den 1:a juli 

2008 gäller den för alla svenska bolag, vars aktier är upptagna till handel på en svensk 

reglerad marknad. Den är inte lagstadgad, men är en del av det svenska näringslivets 

självreglering samt revideras och uppdateras allt eftersom det sker förändringar på marknader 

och i samhället i stort. Syftet med god bolagsstyrning är enligt Koden ”att säkerställa att bolag 

sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt”. Det syftar till att förbättra 

förtroendet för bolagen på kapitalmarknaden och hos den svenska allmänheten. Koden 

förvaltas av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som även verkar för en god sed på den 

svenska aktiemarknaden. Koden kompletterar ABL och annan offentlig reglering genom en 

högre ambitionsnivå. Det innebär en högre norm än de minimikrav som finns i lag idag och 

för vad som i allmänhet anses vara god bolagsstyrning. Koden består av ett antal numrerade 

regler som företagen ska följa och det finns ett särskilt avsnitt om intern kontroll. Avsnittet 

finns i paragraf 7.4 och där framgår att det är styrelsen som ska se till att bolaget har en god 

intern kontroll samt formaliserade rutiner som ska säkerställa dess efterlevnad.  

Koden bygger på mekanismen följ eller förklara. Det innebär att de företag som följer koden 

inte alltid måste följa varje enskild regel, utan kan frångå och välja andra lösningar som anses 

vara bättre med avseende på specifika omständigheter. Det här förutsatt att företaget talar om 

och öppet redovisar varje avvikelse, beskriver sin egen lösning samt varför det gjordes. 

Anledningen till att följ eller förklara finns är viljan att skapa en högre ambitionsnivå. Skog 

(2005) menar att om Koden hade varit en tvingande lag hade nivån på regelverket behövt 

sättas mycket lägre för att alla företag skulle klara av att uppfylla kraven. Nu kan Koden ligga 

på en nivå som inte alla företag måste uppnå, utan kan istället bli ett ramverk för vad som bör 

göras för att uppnå en god bolagsstyrning. Vidare menar han att alla företag har olika 

förutsättningar för att lyckas och Koden innebär i och med begreppet följ eller förklara en 

flexibilitet för alla företag. 

 

                                                
2 All information i följande avsnitt är, om inget annat anges, hämtad från Svensk kod för bolagsstyrning (2010).  
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3.1.2 Finansinspektionens dokument  

I Sverige är det Finansinspektionen som övervakar och granskar företagen på 

finansmarknaden. Deras uppgifter är att utfärda tillstånd, att utforma regler och att utöva 

tillsyn. Finansinspektionen ger ut kompletterande regler till Sveriges lagar under namnet 

författningssamlingen (FFFS) (Finansinspektionen, 2011). I FFFS 2005:1 finns allmänna råd 

om styrning och kontroll av finansiella företag. Av dokumentet framgår bland annat vad som 

avses med god intern kontroll, hur företagen ska organisera sin riskhantering och hur 

regelefterlevnaden ska säkerställas. Finansinspektionen skriver att genom en god intern 

kontroll kan ett företag bland annat säkerställa en ändamålsenlig och effektiv organisation och 

förvaltning av verksamheten samt säkerställa en god förmåga att identifiera, mäta, övervaka 

och hantera sina risker. De allmänna råden är generellt utformade vilket gör att alternativa 

lösningar tillåts, men det ska kunna motiveras likt Kodens följ eller förklara. I FFFS 2007:16 

finns tvingande bestämmelser om värdepappersrörelse, däribland banker. Där finns mer 

specifikt reglerat vad som gäller för banker och den interna kontrollen. Av dokumentet 

framgår att bankerna ska ha en verksamhetsplan för hur den interna kontrollen ska fungera 

och hur den ska utföras.  

3.1.3 Baselregelverken  

Baselkommittén presenterade år 2006 nya regler för kapitaltäckning vilka benämns Basel II. 3  

Det övergripande syftet med regelverket är att stärka stabiliteten i det internationella 

banksystemet och att alla risker inom bankernas verksamhet ska adresseras mer och tydligare 

samt att reglerna ska vara tillämpbara på alla typer av banker med avseende på deras 

komplexitet och vilja att ta risker. Basel II har för avsikt att ge ett incitament till bankerna; om 

det finns interna kontrollsystem som håller hög kvalité på riskkontrollen kan kravet på 

kapitaltäckningen lindras. Ett försiktigt risktagande och goda kontrollsystem ska därmed ge 

en konkurrensfördel.  

Basel II är uppbyggt av tre stycken pelare med syftet att stabilisera finansmarknaden. IT 

Governance Institute (2007) menar att det inte längre räcker med kapitaltäckning för 

riskfyllda tillgångar, utan banker och finansiella organisationer måste kunna identifiera och 

kontrollera sina risker på en regelbunden basis. Det kräver avancerade riskhanteringssystem 

som behöver införas och utvecklas ytterligare som en pågående process.    

                                                
3 All information i följande avsnitt är, om inget annat anges, hämtad från regelverket Basel II, (BCBS, 2006b) 
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Figur 3 - Basel II:s tre pelare 

Den första pelaren berör tre stycken riskområden, se figur 3, som alla har krav på 

kapitaltäckning. Det är kreditrisk (motpartsrisk), marknadsrisk (valuta-, aktie-, råvaru- och 

ränterisker) samt operativ risk (interna rutiner och system med mera). Inom ramen för den 

första pelaren beräknas ett minimikapitalkrav inom respektive riskområde. Därefter kan 

bankerna och andra finansiella institut själva bestämma metod för att mäta dessa risker, men 

givetvis inom uppsatta restriktioner. Den operativa risken behandlar risken till förlust på 

grund av bland annat bristande eller felaktiga interna processer och går att beräkna på tre olika 

sätt, vilka visas i figur 3. Operativ risk kommer att behandlas vidare i avsnitt 3.4. Den andra 

pelaren behandlar granskning och utvärdering och i Sverige är det Finansinspektionens 

uppgift att granska bankerna och kontrollera att de håller sig till krav på riskhantering. Inom 

området för den andra pelaren ingår också krav och metoder för hur bankerna internt ska 

kontrollera sin riskhantering och kapitaltäckning. Syftet med den andra pelaren är att se till att 

bankerna själva har goda interna system för övervakning och kontroll av sina risker. Den 

tredje pelaren behandlar transparens mot marknaden, vilken information bankerna ska göra 

tillgänglig för aktieägare och andra intressenter. Det rör sig om information kring just 

riskhantering och kapitalhantering. Minst en gång per år ska informationen offentliggöras, 

men också löpande.   

Baselkommittén reagerade snabbt på finanskrisen, i september år 2009 tillsattes arbetet med 

ett nytt ramverk och redan i december år 2009 fanns ett konkret förslag - Basel III (BCBS, 

2011). BCBS presenterade då två stycken ”Consultative Documents” för granskning och 

kommentarer. Innan den 16 april år 2010, som var slutdatum för kommentar till dokumentet, 
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inkom hela 272 kommentarer och remissvar (Bland annat från Nordea, Handelsbanken och 

Svenska Bankföreningen) BCBS (2010a). De nya dokumenten är väldigt omdebatterade, 

främst då de nya reglerna kommer innebära skärpta krav på kapitalbasen och likviditeten i 

bankerna. Basel III har enligt Baselkommittén (2011) till syfte att förbättra banksektorns 

förmåga att hantera chocker och kriser, förbättra riskhanteringen ytterligare samt stärka 

bankernas öppenhet och informationsutlämnande. Finansinspektionen (2010b) skriver att 

målen bland annat är att öka motståndskraften hos enskilda bankinstitut i perioder av kriser 

och ”stress”, som exempelvis den senaste finanskrisen.  

Kritik mot Baselregelverken  

Baselregelverken är väldigt omdebatterade. I Sverige menar riksbankschefen Stefan Ingves 

(2011) att Basel III är välbehövliga regler för en säkrare banksektor och enligt Ingves (2011) 

är det faktum att Basel II var i bruk under finanskrisen en uppenbar indikation på att nya 

regelverk behövs. Ingves menar på att det har konstaterats att det finns 

konjunkturförstärkande åtgärder i Basel II som medverkat till krisen. Förklaringen är 

regelverkets starka koppling till risk. Under högkonjunkturen innan krisen var riskerna låga 

och därmed tilläts lägre kapitalnivåer och som bland annat senare ledde till att flertalet banker 

drabbades av likviditetsproblem. Ingves (2011) riktar särskild kritik mot Basel II och menar 

på att regelverket underskattar riskerna i bankernas verksamheter. Exempelvis menar han att 

reglerna fokuserar för mycket på den enskilda banken och inte hela systemet. Det finns dem 

som är av en annan åsikt. Andrew Haldane (2011), executive director på Bank of England, 

menar på att vi inte kan “fight fire with fire”. Vi ska istället, enligt Haldane, förlita oss mer på 

marknadens effektivitet. Mer transparenta banker och mer transparenta regleringar kommer 

att ge den egna marknadseffektiviteten och disciplinen en chans, vilken den tredje pelaren 

idag inte gör enligt Haldane (2011).  

3.2 Intern Kontroll  

Enligt FERMA/ECIIA (2010) går kontrollen av aktiviteter inom en organisation att härleda 

ända till antiken. Redan i det hellenistiska Egypten, mellan år 323 f.Kr. och 146 e. Kr (NE, 

2011) användes dubbel förvaltning. Det fanns en uppsättning byråkrater som drev in skatterna 

och en annan grupp med uppgift att övervaka dem. I dagsläget är begreppet intern kontroll 

högts vedertaget och inom alla olika organisationer förknippas intern kontroll med olika 

företeelser. Det var först under 1980- och 1990- talen i de anglosaxiska länderna som behovet 
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av en gemensam definition efterfrågades och olika ramverk med definitioner och modeller för 

intern kontroll började växa fram. Det ramverk som blivit internationellt erkänt och fått störst 

spridning är Internal Control – Integrated Framework, COSO-ramverket. COSO står för The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission och presenterade sitt 

ramverk år 1992.  I ramverket presenterade COSO följande breda definition av intern kontroll 

(Översatt till svenska av FAR Förlag, 2006):  

Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan personal, 

och som har utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom 

följande kategorier:  

• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering  

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar   

(COSO, 1992 s.11) 

Intern kontroll är ett brett område som innefattar allt ifrån övergripande system för styrning av 

verksamheten till att säkra rutiner för att exempelvis hantera nycklar till kontoret. Enligt 

Haglund (2005) är intern kontroll en ledningsfråga, då det handlar om att ha kontroll över 

både verksamhet och ekonomi, att styra mot effektivitet, att ha ordning och reda samt att 

skapa trygghet. En förutsättning för att den interna kontrollen ska fungera på ett 

tillfredställande sätt är att personalen har tillräcklig kunskap om syftet och målet med den 

interna kontrollen. Vilken ska uppfattas som en integrerad del av verksamhets – och 

ekonomiprocesserna. Den interna kontrollen berör samtliga anställda och personalens 

engagemang, kompetens, medvetenhet och erfarenhet är viktiga faktorer för att 

kontrollsystemet ska bli effektivt. En organisation som utmärks av öppenhet, professionalism 

och samverkan har goda förutsättningar för att den interna kontrollen ska fungera på ett 

tillfredställande sätt, menar Haglund (2005).  

Idag används begreppet intern kontroll i många olika sammanhang. Det bör dock 

uppmärksammas att intern kontroll inte är detsamma som revision. Enligt Haglund (2005) är 

det snarare så att revision och intern kontroll är två sidor av samma mynt. Intern kontroll är 

integrerad i verksamheten och i organisationens styrsystem, men revision är däremot en 

extern granskning. Kostnaderna för att utföra den interna kontrollen måste enligt Haglund 

(2005) sättas i relation till vilken information som kan samlas in och vilken nytta 

organisationen har av just denna information. En rimlig utgångspunkt är vad som är väsentligt 
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att mäta samt vilka risker och risknivåer som finns för det aktuella företaget. Det är viktigt att 

poängtera att den interna kontrollen måste integreras i verksamheten och i de ordinarie 

processerna. Om inte, kommer kostnaderna för den interna kontrollen att bli oproportionellt 

höga i förhållande till nyttan. Haglund (2005) jämför interna kontrollsystem med ett äggskal. 

Verksamheten i företaget är innehållet, äggvitan och äggulan. Själva äggskalets volym är 

förhållandevis litet jämfört med äggets samlade volym, men nog så viktigt. Om skalet tas bort, 

kommer innehållet att helt okontrollerat att flyta ut. Haglund (2005) menar att det är på det 

här sättet vi ska se på intern kontroll. Haglund (2005) menar vidare att utvecklingen av den 

interna kontrollen i organisationen är en ständigt pågående process. I takt med att 

verksamheten och organisationen utvecklas, men också i samband med att nya rutiner, 

lagstiftning eller teknik implementeras, måste också det interna kontrollsystemet aktualiseras.  

Ramos (2006) delar upp den interna styrningen i en organisation i två delar; den övergripande 

nivån och den lokala nivån. Den övergripande nivån påverkar och berör den interna 

kontrollen i hela organisationen. Den lokala nivån berör enbart en enskild aktivitet, en 

specifik transaktion. Vidare menar Ramos (2006) att det är av yttersta vikt att ha i åtanke att 

omvärlden hela tiden förändras, det kommer aldrig finnas några fasta system eller modeller 

för att veta om den interna kontrollen i företaget är god. Därför måste den interna kontrollen 

vara utformad på ett sätt som anpassar och bevarar sitt syfte och sin effektivitet trots att 

förutsättningarna ständigt förändras. Ramos (2006) menar att den interna kontrollen i allra 

högsta grad påverkas av oss människor. Effektiviteten av den interna kontrollen påverkas av 

det ansvar som varje individ tar, från toppen av företaget ända ner till de som sköter det 

dagliga arbetet. Det i sin tur innebär att systemet för den interna kontrollen måste ta hänsyn 

till den mänskliga faktorn och enligt Ramos (2006) är ett exempel på det här att individer gör 

som ledningen gör, inte som de säger. Ett element han påpekar som mycket viktig är att varje 

individ förstår vad som förväntas av dem och för att det ska vara möjligt förutsätts att den 

interna kontrollen består av effektiv kommunikation.  

Leitch (2008) är också en av många som lyfter fram den mänskliga faktorn. Han menar att de 

traditionella grundpelarna inom intern kontroll lider av seriösa problem: när det uppstår 

problem inom verksamheten finns inte den interna kontrollens dokument och modeller i 

åtanke och dess syfte uppnås därmed inte. I praktiken är inte modellerna användbara, de är 

endast ett dokument och når inte fram till medarbetaren som utför den faktiska 

arbetsuppgiften. Polices och rutiner som skickas runt, exempelvis via mejl, glöms ofta bort, 

och i vissa fall kanske medarbetaren inte ens bryr sig om att läsa dokumentet. Vidare finns det 
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enligt Leitch (2008) en annan aspekt av den mänskliga faktorn, han kallar det ”do I tell my 

boss?”. Problemet syftar till att ta en eventuellt högre risk för att undvika att ge dåliga nyheter 

till chefen. Den enskilde medarbetaren tar ibland en högre risk istället för att bli påkommen, 

vilket är ett typiskt exempel på att irrationella och felaktiga beslut uppstår gällande 

risktagande.  

3.2.1 COSO 

COSO är den organisation som utvecklat det ramverk som fått störst spridning gällande intern 

kontroll (FAR Förlag, 2006). Organisationen är en frivillig privat sektor som bildades år 1985 

med syfte att förhindra bedrägerier i den finansiella rapporteringen och för att utveckla 

rekommendationer till olika intressenter (COSO, 2011). COSO lanserade sitt första ramverk 

gällande intern kontroll, bestående av fem olika hörnstenar, med namnet Internal Control – 

Integrated Framework år 1992. Enligt Haglund (2005) ger ramverket både en teoretisk samt 

en praktisk ram för intern kontroll samtidigt som det kan användas för olika typer av företag.  

De fem olika hörnstenarna i COSO:s modell är kontrollmiljö, riskbedömning, 

kontrollaktiviteter, tillsyn samt information och kommunikation. För att förstå vikten av att 

alla komponenter i COSO-modellen ska vara integrerade med varandra och inte kan användas 

enskilt väljer Ramos (2006) att placera COSO:s fem hörnstenar i en modell som hålls samman 

av ett paraply, se figur 4. Han beskriver ett scenario där en person är på väg till tågstationen 

samtidigt som det regnar kraftfullt ute. På vägen till tågstationen är personen i fråga tvungen 

att ringa ett samtal samt hämta ett papper han behöver för sin hemfärd. Utan ett paraply är det 

omöjligt att genomföra aktiviteterna på ett effektivt sätt. Paraplyet i scenariot motsvarar en av 

de fem komponenter som COSO-modellen består av. Komponenten kallas kontrollmiljö och 

är den hörnsten i modellen som skyddar oss från omvärlden. Utan paraplyets övergripande 

skydd har en organisation svårt att uppnå sina mål. Kontrollmiljön skapas enligt Haglund 

(2005) av människorna och hur de samverkar i organisationen, dess organisationskultur. Han 

anser vidare att en förutsättning för att uppnå en god kontrollmiljö är kompetent personal samt 

att personalen har en gemensam etisk värdegrund. 
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Figur 4 - Intern kontroll: COSO Internal Control Components. Ramos (2006) How to comply with Sarbanes Oxly Section 404 –Assessing the 
effectiveness Of Internal Control, s.41 

Under paraplyet placerar Ramos (2006) riskbedömning, vilken innebär att en organisation 

måste vara medveten om de risker den utsätts för. För att minimera de risker som kan 

identifieras i en organisation menar Haglund (2005) att det finns konkreta åtgärder som kan 

genomföras. Åtgärderna kallas för kontrollaktiviteter och placeras steget under riskbedömning 

i COSO-modellen. Kontrollaktiviteterna ska utformas i linje med den riskbedömning som 

gjorts och den kontrollmiljö som organisationen har. Han betonar även att 

kontrollaktiviteterna ska integreras i verksamheten och ingå som naturliga delar i de processer 

som organisationen och ledningen behöver för att nå upp till uppsatta mål. Längs med skaftet 

på paraplyet väljer Ramos (2006) att lägga komponenten i COSO:s ramverk som hanterar 

information och kommunikation. Han menar att det krävs både information och 

kommunikation mellan och inom alla komponenter för att det ska var möjligt för dem att vara 

effektiva. För att kunna styra, följa upp och rapportera verksamheten menar Haglund (2005) 

att ledningen på olika nivåer måste säkerställa att den får den information som krävs. Längst 

ner i stegen under paraplyet placerar Ramos (2006) tillsyn. I Tone at the Top (2005) går att 

läsa att tillsyn är nödvändigt då den säkerställer att alla de fem komponenterna som COSO-

modellen består av är på plats, är rätt utformade och fungerar effektivt.  

3.2.2 ERM- Enterprise Risk Management 

Ungefär 10 år efter att COSO kom ut med det första internationellt accepterade ramverket för 

intern kontroll, lanserade de år 2004 en nyutvecklad modell, Enterprise Risk Management – 
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Integrated Framework, (ERM). Den nya modellen växte fram efter de skandaler som 

inträffade i USA i början av 2000-talet, parallellt med ett ökat beroende av teknologin och en 

globalisering som fick en större påverkan på företag. Enligt Moeller (2007) var det år 2001 

som organisationen COSO kontaktade revisionsfirman PWC för att utveckla en gemensam 

och enhetlig definition på riskhantering. Resultatet blev då COSO ERM och kärnkonceptet för 

den nya metoden enligt organisationen COSO (2004) är att man kan ha en effektiv intern 

kontroll utan ERM, men man kan inte ha en effektiv ERM utan effektiva interna kontroller. 

COSO:s definition av ERM är: 

“Enterprise risk management is a process, effected by the entity’s board of directors, 

management, and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, 

designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risk to be within 

the risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity 

objectives.” 

Beasley & Frigo (2007) anser att det finns många olika nyckelelement i ovanstående 

definition. Först och främst menar de på att ERM måste styras uppifrån och ner, därefter 

påpekar de att ERM är direkt länkad till företagets strategi. Det innebär att ERM måste vara 

integrerad i verksamheten och sammankopplad med organisationens strategi för att skapa 

värde.  Det tredje elementet de lyfter fram är att målet med ERM är att organisationen ska nå 

upp till dess huvudmål. Bowling & Rieger (2005) skriver att en stor del av det nya ramverket 

behandlar samspelet mellan strategier, mål och risk.  

John J. Flaherty (2003) (första och nu före detta ordförande för COSO) anser att målet med 

det nya ramverket ERM är att det ska erbjuda styrelse och ledning en allmänt accepterad 

modell som möjliggör en diskussion och en utvärdering av organisationens insatser gällande 

riskhantering. Han säger även att trots att människor ofta talar om risk finns det ingen allmänt 

vedertagen definition av riskhantering och inga omfattade ramverk som beskriver hur 

processen ska fungera. Det här gör att det blir svårt för ledning och styrelse att kommunicera 

på ett bra sätt gällande risk. Syftet med ERM är att det här problemet ska minska.  

En av de största skillnaderna från den tidigare modellen är framförallt att Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework, till skillnad från Internal Control – Integrated 

Framework, lägger mer fokus på den strategi som företaget använder sig av. Samtidigt skriver 

Moeller (2007) att tidigare modeller för intern kontroll är mer fokuserade på dagliga 

aktiviteter, medan ERM mer fokuserar på aktiviteter som en organisation och dess chef ska 
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göra eller inte göra. I COSO:s modell för ERM är det viktigt att riskhanteringsprocessen är en 

del av hela verksamheten och målet med ramverket enligt, Beasley & Frigo (2007) är att öka 

chanserna för att en organisation ska uppnå sina mål, genom att hantera sina risker inom de 

ramar som dess intressenter har. Vidare anser de att en ERM som genomförs korrekt inte bara 

skyddar organisationen, utan dessutom skapar ett värde för dess intressenter. 

 

Figur 5 - COSO ERM Framework. Moeller (2007) COSO Enterprise Risk Management, s.53 

Vid en första anblick på ERM modellen, se figur 5, är den mycket lik den tidigare modellen 

Internal Control – Integrated Framework, men Moeller (2007) påpekar att den är mycket mer 

än bara en ny och reviderad modell. Modellen är en tredimensionell kub, vilken består av åtta 

komponenter horisontellt, fyra vertikala kolumner som representerar de strategiska målen 

gällande företagets risk, samt en tredje dimension där olika nivåer i företaget tas upp. 

Modellen i sig är uppbyggd på ett sätt som syftar till att hjälpa organisationer att beakta och 

förstå vilka aktiviteter som medför risk på alla nivåer i organisationen, samt dess påverkan på 

varandra.  

3.2.3 Kritik mot COSO 

Idag är det svårt att komma ifrån att COSO:s ramverk Internal Control – Integrated 

Framework i allra högsta grad är väl vedertaget när det talas om intern kontroll. Trots en bred 
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spridning av ramverket finns det dock aktörer på marknaden som har riktat viss kritik mot det. 

Enligt Bjelke (2007) är en viktig kritik mot COSO att de modeller som valdes för att illustrera 

styrfunktionerna i en organisation kan uppfattas som statiska. Vidare menar Power (2007) att 

modellen inte är anpassningsbar i alla typer av verksamheter. Han anser att organisationer 

som använder sig av olika typer av standardmodeller för intern kontroll riskerar att rikta in sig 

för mycket på att rätta till befintliga fel och därmed lättare missar det som är av betydelse. I 

och med det passar sig COSO-modellen bättre för specifika risker och är därmed inte speciellt 

relevant i organisationens dagliga arbete. Power (2007) anser även att COSO-ramverket inte 

är realistiskt då det ställer för höga krav på grad av observation och informationsflöde. Även 

Wikland (2009) är skeptisk till ramverket och anser inte att COSO:s standard för intern 

styrning och kontroll har etablerats fullt ut. Han menar på att ramverket till stor del fick ett 

uppsving på grund av regelkrav och rädsla som uppstod i och med SOX Section 404, där det 

fanns en hänvisning till COSO:s ramverk. En annan nackdel som Power (2007) väljer att 

belysa med en standardiserad modell är det faktum att det kritiska tänkandet hos individen lätt 

försvinner. Det är lätt att organisationer förlitar sig på att ramverken säkerställer att den 

interna kontrollen fungerar samt att den interna kontrollen automatiskt tar hand om det som 

ska kontrolleras.  

Även mot COSO:s ramverk ERM riktar Power (2004) en del kritik. Han menar på att ERM 

innehåller fröet till en serie av i grund och botten amoraliska, inåtvända och självrefererande 

verksamheter. Det här innebär i praktiken att företagen har sig själv som referens och som sin 

utgångspunkt, vilket kan leda till problem. Eccles et al. (2007) anser vidare att ERM 

innehåller ett flertal olika risker men att teorin inte på något sätt tar upp hur företag ska 

förhålla sig till ryktesrisk. De ser det här som negativt då det finns många företag idag som 

inte vet hur de ska hantera just den här typen av risk. Beredskapsplaner för krishantering är så 

nära som de flesta företag kommer ryktesriskhantering och Eccles et al. (2007) påpekar att 

även om en sådan planering självklart är viktigt ska den ej blandas ihop med en plan för att 

hantera ryktesrisk. De väljer att uttrycka det som: att veta vad första hjälpen är, är inte samma 

sak som att skydda sin hälsa. Även Ballou & Heitger (2005) anser att det finns nackdelar i 

modellen, en nackdel är att det krävs en betydande investering i både tid och resurser för att 

den ska nå ut till alla delar av organisationen.  
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3.3 Integration och kommunikation 
 
Begreppet integration kan ha olika betydelse beroende på dess sammanhang. Enligt 

Nationalencyklopedin (2011c) avses med integrering, inom samhällsvetenskapen, en process 

som leder till att skilda enheter förenas. Det kan även innebära resultatet av en sådan process. 

Det är en sammanställning av olikartade delar till en enhet, ofta med tonvikt på att utjämna 

skillnader. Integrering kommer från latinets integer som betyder hel och med integration 

menas då en helhet, medan att integrera innebär att skapa en helhet. Lennéer - Axelsson & 

Thylefors (1991) har gjort en modell för olika faser som en ny grupp av människor går 

igenom. De väljer i ett sådant sammanhang att definiera integration som att man känner och 

erkänner olika delar i form av individer och subgrupper och blir bekant med deras styrkor och 

svagheter. De är alla resurser, som sedan kan samordnas i en målinriktad verksamhet.  

Enligt Smith et al. (1994) finns det en positiv relation mellan kommunikation och social 

integration och för att möjliggöra integration krävs därför först någon form av 

kommunikation. Nilsson (2007) menar att kommunikation innebär att vi både meddelar och 

delar med oss av något, exempelvis innebörder, upplevelser, känslor, handlingar och 

värderingar. Vidare skriver han att ordet kommunikation kommer från latinets communicare, 

vilket betyder att något ska bli gemensamt. Enligt Nilsson (2007) är kommunikation en 

process vilken äger rum i ett socialt system, där deltagarna har förväntningar och attityder 

som påverkar de budskap som kommer att utvecklas. Det påverkar hur de uttrycks och hur det 

uppfattas. Kommunikation är även ett redskap för kontakt, påverkan, utveckling och 

överföring av idéer skriver Nilsson (2007). Den effekt som fås av redskapet beror på hur det 

används och hur pass skickliga användarna är på att hantera redskapet. Vad resultatet blir 

beror på färdigheter, kunskap, attityder, samarbete och vilja.  

Effektivitet inom kommunikation handlar om att uppnå olika syften. Enligt Nilsson (2007) 

handlar det om att påverka andra till att förstå och handla i enlighet med vad vi själva vill eller 

vad vi tillsammans kommer fram till. Janouch (2011) skriver dock att kommunikation är 

något av det svåraste som finns. Vi människor har outtalade förväntningar, vi förväntar oss att 

andra ska gissa sig till vad vi vill. Men så är inte fallet, vi måste vara tydliga med det, menar 

Janouch (2011). Vidare menar Engquist (1994) att ett av kommunikationens viktigaste syften 

är att människor vill bli bekräftade och att kommunikation rent språkligt betyder ungefär 

”göra gemensam”.  



36 

 

Inom området kommunikation finns det ett flertal olika synsätt att se på den arbetsmiljö som 

råder i en organisation och enligt Lennéer-Axelsson & Thylefors (1991) ligger arbetsmiljön i 

en organisation på olika nivåer. För att illustrera det här menar Lennéer-Axelsson & Thylefors 

(1991) att modellen med ett isberg kan användas, se figur 6. Modellen visar på synliga och 

osynliga faktorer av ett fenomen, i det här fallet dynamiken inom en organisation och 

komponenterna i begreppet socialt klimat. Den synliga delen av berget, ovanför ytan, ska 

symbolisera det formella i organisationen och handlar om den fysiska arbetsmiljön, de 

ekonomiska, tekniska och organisatoriska aspekterna. Under ytan finns den informella miljön 

som speglar den mer psykosociala arbetsmiljön. Det finns emellertid ett beroende mellan det 

formella och det informella i organisationen. Om en organisation upptäcker ett problem, 

exempelvis ineffektivitet inom en arbetsgrupp, är det oftast förändringar i det formella 

området som blir lösningen. Men tendensen att enbart rikta in åtgärderna på endast en nivå 

kan bli missriktat då både de formella och informella faktorerna är betydelsefulla och 

ömsesidigt beroende av varandra, anser Lennéer-Axelsson & Thylefors (1991).  

 
Figur 6 - Isberget. Lennéer-Axelsson & Thylefors (1991) Arbetsgruppens psykologi, s.20. 

3.4 Operativ risk 

Enligt Power (2007) innebar konkursen av den brittiska banken Barings Bank år 1995 att ett 

nytt synsätt på operativ risk och ledningsstruktur växte fram. Problemen hade tidigare varit 

ignorerade och konkursen ledde till att den operativa risken nu flyttade sig in i bankernas 

organisation på ett mer omfattande sätt. Han menar vidare på att en av Barings Banks mäklare 

Nicholas Leeson, som orsakade bankens konkurs, omedvetet skapade begreppet operativ risk. 

Det här trots att Baselkommittén redan år 1994 hade uppmärksammat problemen kring dessa 
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risker. Nästan ett decennium efter bankens konkurs, år 2004 skriver Finansinspektionen att de 

operativa riskerna har ökat på grund av den tekniska utvecklingen, utveckling av produkter 

och tjänster, nya riskhanteringsmetoder, utläggningar, strukturaffärer samt globalisering och 

därigenom en mer komplex omvärld.  

Enligt BCBS (2006b) definieras operativ risk som risken till förlust på grund av bristande 

eller felaktiga interna processer, mänskliga fel, system eller från externa faktorer. 

Definitionen inkluderar legal risk men inte strategiska eller ryktesmässiga risker. Enligt 

BCBS (2010b) ska strategin för att hantera den operativa risken pågå fortlöpande samt 

reflektera de förändringar som sker i den interna och externa miljön. Den interna 

rapporteringen bör enligt Baselregelverken omfatta en regelbunden rapportering av relevant 

information på alla nivåer i banken. Riskrapporteringen ska vara transparent, anpassad för 

förändringar samt stödja en aktiv hantering av den operativa risken.  

The Institute of Operational Risk (2010) anser att det inte finns en enskild komplett metod för 

att hantera den operativa risken. De menar på att en viktig aspekt är att den acceptans 

företaget har till risk och den riskaptit företaget har ska ligga parallellt med varandra och 

ständigt stå i centrum i alla beslutsfattande processer. Det innebär därmed att den ska 

inkluderas i diskussioner avseende strategi samt andra beslut som berör företaget och därav 

till följd oundvikligen vidrör den operativa risken. The Institute of Operational Risk (2010) 

anser vidare att hanteringen av risker måste integreras i den dagliga verksamheten och att den 

inte endast handlar om att följa ett antal lagar och regler. Den operativa risken är en av de 

risker som involverar alla i företaget och ett ramverk för att hantera denna risk bör därför 

inkludera all personal i organisationen. Det här i sin tur innebär att ett väl fungerade ramverk 

för att hantera operativ risk måste bestå av klara och effektiva kommunikationsvägar både upp 

och ner i organisationen, samtidigt som företagets kultur måste bidra till att nyheter meddelas, 

både bra och dåliga.  

3.4.1 ”Three Lines of Defence” 

BCBS (2010b) påpekar att trots att hanteringen av operativa risker fortfarande är relativt nytt 

finns olika praxis som har arbetats fram för att hantera olika områden inom intern styrning. 

Banker har åberopat ett antal olika synsätt för den ledningsstruktur de anser vara mest 

tillämpbar, men en ledningsstruktur som har antagits av ett flertal banker och är allmänt 

vedertagen är en modell som är uppbyggd av tre försvarslinjer. Strandh (2007) menar på att 

”Three Lines of Defence” är ett begrepp som vinner terräng när vi talar om riskhantering och 
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intern kontroll. Teschner et al. (2008) skriver att en del banker har lyckats undvika stora 

förluster under finanskrisen med hjälp av en stark riskkultur samt ett fokus på en effektiv 

”Three Lines of Defence” och de anser även att modellen, tillsammans med medarbetarna i 

organisationen kan skapa en ökad riskmedvetenhet. Federation of European Risk 

Management Associations (FERMA) och European Confederation of Institutes of Internal 

Auditing (ECIIA) har tillsammans lyft fram modellen ”Three Lines of Defence”, se figur 7, i 

en guide som har till syfte att hjälpa styrelseledamöter och ledamöter i revisionsutskottet att 

lättare implementera EU:s 8:e direktiv, vilket innebär ett ökat ansvar för styrelse och 

revisionsutskott. I guiden från FERMA/ECIIA (2010) är definitionen av de olika 

försvarslinjerna: 

• Den första försvarslinjen äger, och har ansvar för att bedöma, kontrollera och reducera 

risker, samtidigt som den ska upprätthålla en effektiv intern kontroll.  

• Den andra linjen består av tre olika områden, en riskhanteringsfunktion, en funktion 

som ser till att regler efterlevs och ett område som består av andra specifika 

övervakningsfunktioner som till exempel inkluderar hälsa och säkerhet, leveranskedja 

och miljö samt kvalitetsfunktioner.    

•   Den tredje funktionen består av en intern revisionsfunktion som genom en riskbaserad 

metod säkerställer till ledning och styrelse hur effektivt organisationen hanterar sina 

risker samt identifierar hur den första och andra försvarslinjen fungerar. 

 
Figur 7 – “Three Lines of Defence”. FERMA/ECIIA (2010) Guidance on the 8th EU Company Law Directive article 41  

BCBS (2010b) menar på att de tre första linjerna varierar från bank till bank beroende på 

vilken riskaptit de har samt hur de nationella förpliktelserna ser ut. Vidare väljer Burden 
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(2008) att förklara den tredje försvarslinjen med en målvakt under en fotbollsmatch. Om 

bollen går förlorad i mittfältet (linje ett) och i försvaret (linje två) är det helt upp till 

målvakten (linje tre) att rädda hela laget. Det finns stora chanser att linje tre, internrevisionen, 

identifierar svagheter i både linje ett och två, men om så inte är fallet finns möjligheter till 

betydelsefulla förluster i organisationen.  

3.5 Sammanfattning teoretiskt ramverk 

I det teoretiska ramverket beskrivs först de teorier som fångar ämnet intern kontroll på en mer 

generell nivå. Teorierna följs av en mer djupgående diskussion av ämnet och slutligen 

presenteras en specifik modell som idag används av ett flertal banker. För att först visa på den 

interna kontrollens betydelse väljer vi att illustrera och sammankoppla våra teorier med 

Haglunds (2005) exempel av intern kontroll som ett ägg, figur 8. Det ljusgråa fältet i figuren 

symboliserar bankens verksamhet och skalet på ägget symboliserar den interna kontrollen. 

För att skalet inte ska spricka krävs att delarna inuti ägget samverkar och integrerar med 

varandra för att uppnå en god intern kontroll.  

I figur 8 visas även hur banker med hjälp av olika komponenter kan uppnå en effektiv 

bolagsstyrning, vilket ett flertal aktörer ute på marknaden påpekar är en viktig del av intern 

kontroll. Svensk kod för bolagsstyrning, Finansinspektionen och Baselregelverken är tre 

externa aktörer som påverkar företag genom deras lagar och regler. De har alla åsikter om den 

interna kontrollen och för att en bank ska ha möjlighet att nå upp till deras krav finns i 

dagsläget ett flertal teorier och guider inom ämnet att vända sig till för att få vägledning. 

Vidare är integration och kommunikation nyckelbegrepp inom intern kontroll och för att 

uppnå en integrerad intern kontroll i bankerna kan ”Three Lines of Defence”, COSO samt 

ERM fungera som verktyg för dem.  

I figurens olika komponenter kan vi identifiera fem bakomliggande variabler som ligger till 

grund för att skalet inte ska spricka. De fem identifierade variablerna är lagar & regler, risk, 

modeller & system, kommunikation samt arbetet & syftet. Lagar och regler genomsyrar 

oundvikligen bankernas dagliga arbete och genom att följa dem kan bankerna i högre grad 

minska sina risker. Som ett stöd i arbetet med den interna kontrollen finns olika modeller och 

system som bankerna kan använda sig av och för att arbetet med den interna kontrollen ska bli 

gemensamt och nå ut i banken krävs kommunikation. Den femte och sista identifierade 
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variabeln är arbetet och syftet med den interna kontrollen. Utan att arbeta aktivt med den 

interna kontrollen eller utan att förstå dess syfte går det inte att få den integrerad.      

 

Figur 8 - Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
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4. Empiri 
I kommande kapitel redogörs för uppsatsens empiriska material. Först presenteras 
grundläggande fakta om den svenska bankstrukturen. Sedan redogörs för varje intervju samt 
enkätsvar från respektive bank. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

4.1 Den svenska bankstrukturen  

De svenska bankerna är av grundläggande betydelse för den svenska välfärden enligt Svenska 

Bankföreningen (2010). Pålitliga system för sparande, betalningsförmedling och riskhantering 

är några av grundstenarna i det svenska samhällets infrastruktur. De finansiella företagen 

svarar för över fyra och en halv procent av Sveriges BNP och idag arbetar nästan 100 000 

personer inom den finansiella sektorn, vilket motsvarar ungefär två procent av landets 

sysselsatta enligt uppgift från Svenska Bankföreningen (2010). De finansiella företagens 

totala balansomslutning var år 2008 13 650 miljarder kronor och i dagsläget är det finansiella 

systemets tre viktigaste funktioner att: omvandla sparande till finansiering, riskhantering samt 

tillhandahålla effektiva betalningsmöjligheter. 

4.2 Swedbank  

De som intervjuades var Karin Cederbaum och 

Sofia Johansson. Cederbaum jobbar som Group 

Compliance Officer sedan augusti år 2010. 

Hennes erfarenhet av intern kontroll är främst 

inom juridik, som ligger inom den första linjen i 

teorin ”Three Lines of Defence”. Cederbaum 

kom i kontakt med Compliance, vilket är inom 

den andra linjen, i sitt tidigare jobb och jobbar 

nu endast med det. Johansson jobbar sedan sex 

år tillbaka med intern revision, men har ett förflutet inom banken på 20 år. Johansson har 

tidigare jobbat som både kontorschef, företagsrådgivare samt som landschef för intern 

revision inom Sverige. Den erfarenhet som Johansson har inom intern kontroll är bland annat 

att hon jobbat inom kontorsrörelsen och har därmed sett hur det fungerar även från den sidan. 

Kontorsrörelsen ligger i den första linjen och idag när hon jobbar med intern revision jobbar 

hon istället inom den tredje linjen.  

Tabell 2 - Swedbank information 
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4.2.1 Arbetet och syftet med den interna kontrollen 

Intervjusvar 

Enligt Cederbaum och Johansson ligger intern kontroll väldigt mycket i tiden just nu. 

Johansson berättar att det har hänt enormt mycket under de senaste åren. Ett exempel hon tar 

upp är när hon för ungefär 20 år sedan jobbade på kontor och de interna revisorerna kom till 

banken på morgonen. De bad då om nycklarna och gick därefter och räknade pengarna. 

Känslan av den interna kontrollen var då en aning polisiär, vilket är helt borta nu. Idag jobbar 

banken mycket mer processbaserat och tittar på flödet på en specifik sak, istället för att kolla 

på en enhet och granska allt under den enheten. Cederbaum berättar vidare att Swedbank 

under föregående år genomförde ett jättestort projekt gällande Bolagsstyrning, vilket går hand 

i hand med intern kontroll. För att ha en bra intern kontroll måste banken ha en bra styrning 

samt bra rapporteringsvägar. I projektet har Swedbank sett över, uppifrån och ner, på alla 

positioner vilken ansvarsfördelning de anställda ska ha mellan olika områden och även 

motsvarande rapporteringsväg upp. Inom projektet har de även förstärkt 

Complinacefunktionen ganska kraftigt, samt bankens riskfunktion. Förändringarna har lett till 

att de har börjat arbeta mycket hårdare med intern kontroll, jämfört med tidigare.  

Swedbank anser att syftet med intern kontroll dels är att hela verksamheten ska bedrivas i 

enlighet med de regler och de lagar som de har att leva efter. De externa reglerna, men även 

deras interna regler. Det ska vara en verksamhet med dualitet och kontroll där de anställda 

motverkar att det blir fel och brister. Ytterst handlar det om att banken ska utföra sin 

verksamhet så att de upprätthåller kundernas och allmänhetens förtroende. Vilket egentligen 

är det som är det viktigaste med intern kontroll. En god intern kontroll enligt Swedbank 

innebär att banken jobbar mer mot processfokus och säkerställer att det är dualitet i alla 

processer. Att det inte endast är en person som fattar alla beslut, utan att det är fyra ögons 

princip som gäller. Enligt Cederbaum är ”målet med intern kontroll enligt Swedbank att få en 

verksamhet som de har koll över”.  

Enkätsvar 

Swedbanks medarbetare har svarat relativt lika på frågan om hur de uppfattar att den interna 

kontrollen fungerar i Swedbank samt hur väl arbetet med intern kontroll prioriteras. Något 

som utmärker de två diagrammen är att en liten andel procent hos dem båda har valt att svara 

att de inte instämmer alls.  
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Diagram 1 - Swedbank uppfattning   Diagram 2 – Swedbank prioritet 

I det följande diagrammet går att utläsa vad de på Swedbank anser om påståendet att god 

intern kontroll bidrar till högre lönsamhet för banken. Svaret på frågan har gett något spridda 

svar och går att utläsas nedan. 

 
Diagram 3 - Swedbank lönsamhet 

4.2.2 Modeller och system 

Intervjusvar 

Swedbank har valt att använda sig av modellen ”Three Lines of Defence” i sitt arbete med 

intern kontroll. Johansson berättar att de inte applicerat COSO-modellen speciellt mycket, 

men hon tror den kommer att komma mer och mer. Vidare berättar Cederbaum att deras 

projekt inom Bolagsstyrning har baserats mycket på Baselkommitténs uttalanden. Under hela 

projektet har banken följt arbetet parallellt med kommitténs uttalanden och Cederbaum tycker 

att det känns som att banken ligger i framkant.   

Swedbanks styrelse och VD har arbetat fram en egen modell som lyfter fram att styrning och 

kontroll går hand i hand. Den är uppbyggd som ett hjul och syftet är att den ska gå runt och 

runt och till slut bli självgående. När hjulet är självgående uppnås det som finns i mitten, 

vilket är styrning, hållbarhet samt intern kontroll.  
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Figur 9 – Swedbank modell Styrning & Kontroll  Figur 9 – Swedbank modell Styrning & Kontroll  

För att möjliggöra att hjulet ska gå runt 

måste Swedbank ha ett uttalat mål samt en 

vision och det här arbetar Swedbank väldigt 

mycket med. Att se efter vad de vill ge till 

sina kunder och vad de vill ha för visioner 

som bank, samtidigt som det ska 

kommuniceras ut till hela verksamheten och 

inte bara ligga på VD:s bord. Utifrån det här 

har Swedbank utarbetat en strategi för 

verksamheten samt sett över vilken riskaptit 

de vill ha. Under året har de sett över hela 

riskregelverket och jobbat fram lämplig riskaptit samt hur de vill profilera sig. Cederbaum 

berättar att Swedbank inte är någon högriskverksamhet, men samtidigt menar Johansson på att 

”utan risker kan vi lika gärna slå igen vår verksamhet.” 

För att implementera den strategi som banken väljer har Swedbank olika styrelser och 

kommittéer. Utifrån dessa utformas ansvarsfördelningen i organisationen, vem det är som 

beslutar vad och hur det strålar neråt och uppåt i organisationen samt hanteringen av bankens 

risker. Det här följs utav de viktigaste av alla i organisationen, Swedbanks medarbetare. 

Enligt Cederbaum är det väldigt viktigt att få med alla på tåget samt att alla känner ansvar 

gällande riskhantering. Det är inte något som någon sitter uppe på ett kontor och gör, utan 

riskhantering är något som alla sysslar med i sitt dagliga jobb. Vidare är informationen och 

kommunikationen oerhört viktig, både internt och externt. Genom dessa byggstenar i 

modellen hoppas Swedbank bygga en kultur inom banken där alla känner ansvar och därmed 

förhoppningsvis ska styra sig självt. Cederbaum berättar att de här byggstenarna inte ska ses 

som isolerade öar utan de hör alla ihop.  

Både Cederbaum och Johansson anser att intern kontroll handlar mycket om företagskultur 

och Johansson säger att om de lever efter kulturen och alla känner till den så kommer man 

automatiskt in på kommunikationen. För att på bästa sätt nå ut med det här har Swedbank 

precis tagit fram en ny Code of Conduct. Den handlar mycket om etik och går till stor del ut 

på att förändra kulturen i Swedbank. De vill förmedla en känsla inom banken som inte känns 

polisiär. Ingen ska känna att de kommer bli halshuggna om de gör fel utan att det hela tiden 

ska finnas någon som den anställde kan vända sig till med frågor som uppstår. För fel blir det 

alltid och det är viktigt att det finns klara rapporteringslinjer, så att det inte ligger något där 
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ute som aldrig kommer fram och upp. För att nå ut med den nya Code of Conduct kommer 

alla inom banken genomgå en e-learning utbildning. 

Enkätsvar 

Nedan går att utläsa att flertalet medarbetare på Swedbank inte är bekanta med modellen 

”Three Lines of Defence”.    

 
Diagram 4 - Swedbank modell  

4.2.3 Kommunikation  

Intervjusvar 

För att Swedbank ska nå ut med den information de önskar, samt syftet med intern kontroll till 

sina anställda använder de sig vanligtvis av intranät och e-learning. För att sedan vara säkra 

på att budskapet har kommit fram är respektive chef ansvarig för uppföljning och för de som 

är nyanställda på Swedbank finns det en introduktionsutbildning i e-learning. Johansson anser 

att det är viktigt att syftet med den interna kontrollen fångas upp hos de nyanställda, då den 

inte är någon stående punkt på bankkontorens veckomöten. Hon berättar även att det nu i 

banken diskuteras om alla nyanställda ska ha fysiska dagar med utbildning, där alla 

nyanställda ses och har genomgång av bland annat bankens Code of Conduct. Johansson tror 

att det är bra, i jämförelse med att sitta ensam framför en dator på ett enskilt kontor och göra 

e-learning.  

Cederbaum berättar vidare att de som ansvarar för kontorsrörelsen inom Swedbank har gjort 

ett jättejobb med att besöka kontoren och har haft både möten och utbildningar på ett flertal 

av dem. Enligt Johansson vet troligtvis alla på kontoren vem som är deras Compliance Officer 

och vilken de ska vända sig till, mycket på grund av att de är ute och syns. Vilket hon tillägger 

känns bra och väldigt viktigt för banken. Sammantaget anser Cederbaum att all ovanstående 

aktivitet indikerar på att Swedbank jobbar väldigt aktivt med att nå ut med deras syfte och mål 
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med den interna kontrollen och det är väldigt stort fokus på just det här ända uppifrån 

styrelsens nivå. Cederbaum tror att alla chefer tar det här på allvar nu och är medvetna om att 

det är jätteviktigt att få ut. Samtidigt pågår det nu ett flertal projekt parallellt med varandra. 

Trots denna fokus på ämnet är det svårt att veta om budskapet når fram i hela organisationen 

enligt Cederbaum. Hon vet däremot att det finns en mottaglighet. Swedbanks chef för 

Compliance har haft flera utbildningar, möten och diskussioner och enligt henne tycker 

många medarbetare att ämnet är väldigt roligt och ett flertal ringer tillbaka till henne med 

ytterligare frågor. Istället för att intern kontroll är något tråkigt har det snarare blivit så att 

många anställda nu känner sig sedda. På grund av det här vill Cederbaum tro att deras 

budskap med intern kontroll når ut till alla anställda, men projekten är relativt nya och blir 

därmed något som får utvisa sig med tiden.  

Enkätsvar 

Cederbaum berättar att det är väldigt stort fokus i banken på att nå ut med syftet med den 

interna kontrollen men i följande två diagram går det att se att svaren är spretiga på såväl 

frågan om hur väl införstådda de är med hur Swedbank definierar god intern kontroll samt hur 

väl införstådda de är med vad god intern kontroll gör för Swedbank.   

  
Diagram 5 - Swedbank betydelse                                  Diagram 6 - Swedbank definition 

En av frågorna berörde nyanställda, om medarbetarna när de var nyanställd fick lära sig och 

förstå bankens värderingar. Johansson berättar att det är viktigt att syftet med den interna 

kontrollen fångas upp hos de nyanställda. I diagrammet nedan är svaren fördelade över hela 

sifferskalan. Vidare vet enligt Johansson troligtvis alla på kontoren vem som är deras 

Compliance Officer och vilken de ska vända sig till, mycket på grund av att de är ute och 

syns. När vi frågade de som sitter ute på kontoren blev svaret enligt grafen nedan.   
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Diagram 7 - Swedbank nyanställda       Diagram 8 - Swedbank Compliance Officer 

I enkätens två sista frågor berördes vad intern kontroll innebär för den anställde samt hur 

denne kom i kontakt med begreppet intern kontroll. På den förstnämnda frågan fick 

alternativet regelbundna granskningar och kontroller av vår verksamhet störst andel svar. 

Bland de övriga alternativen var fördelningen relativt jämn. På frågan om hur de anställda 

kommer i kontakt med begreppet intern kontroll fick alternativet möten störst andel svar, följt 

av kollegor och internutbildningar via e-learnings.  

4.2.4 Lagar och regler 

Intervjusvar  

Under de senaste åren har det kommit mycket mer regler kring intern kontroll, men på ganska 

många sätt är det fortfarande relativt allmänt hållet. Cederbaum tror dock att det kommer 

komma mer och mer regler inom ämnet men anser själv att hon i grunden är en person som 

inte gillar ett allt för detaljreglerat system utan att det finns lite utrymme för tolkningar. 

Cederbaum anser dock att det känns bra att det kommer en aning mer handfasta regler från 

Baselkommittén på grund av att det sätter mer fokus på ämnet. Emellertid vill hon ha kvar 

principen följ eller förklara och hoppas att det inte blir allt för detaljstyrt i framtiden.  

Under tidigare förändringar som har gjorts i lagar och regler och när Basel II introducerades 

följde Swedbank arbetet med den väldigt noga under hela resans gång. Samma sak gör banken 

med Basel III nu, vilket innebär att det inte märks av några större förändringar när lagen väl 

träder i kraft. Under Basel II var det exempelvis inte någon ute på kontoren som märkte av 

förändringarna och så kommer det förmodligen inte bli nu heller. Johansson anser att de regler 

och det arbete som Baselkommittén genomför är till nytta för banken och hon tycker att det är 

ett bra verktyg att arbeta med.  
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Gällande framtiden och de mer detaljstyrda regelverk som tar form anser Cederbaum att det är 

bra att det finns ett ramverk som sätter fokus på de här frågorna. Hon är dock tveksam om 

detaljreglering är rätt väg att gå och påpekar att det är viktigt att inte komma till det läget där 

man resonerar på ett sätt som innebär att finns det inte i regelverket finns det inte. Många 

menar på att mer och mer reglering endast leder till att nya vägar hittas för att nå dit man vill. 

Med mer reglering är det lätt att hamna i ”check the box” tänket, vilket Finansinspektionen 

tidigare har försökt komma ifrån. Johansson menar på att alla medarbetare måste få känna att 

de har ett ansvar själva och inte att de kör på tills det kommer någon och säger till dem att de 

gör fel. Det är ofta här som det brister när lagar och regler kommer väldigt högt uppifrån.  

4.2.5 Risk 

Intervjusvar 

Enligt Johansson är den största risken med intern kontroll att alla tror att det är något som 

någon annan sysslar med. Den interna kontrollen måste integreras på individnivå. I 

förhållande till hur det var förut, när känslan var något polisiär, har banken kommit väldigt 

långt inom det här området. Cederbaum berättar vidare att det självklart är väldigt svårt att 

jobba med risk. Det är inte lätt att gradera risker och olika avdelningar i banken ser på risker 

på olika sätt men att få ut rätt siffra i slutänden är inte något självklart. Enligt Johansson är det 

här något som Swedbank har blivit mycket bättre på. Förut gjorde Complianceavdelningen sin 

del, riskavdelningen sin del och intern revision sin del. Nu sker det ett mycket större 

samarbete mellan de olika avdelningarna, vilket till stor del beror på att alla avdelningar ska 

rapportera samma sak till styrelsen. De har tillsammans exempelvis tagit fram en gemensam 

betygskala för att det bland annat ska bli lättare för styrelsen att förstå och ta till sig den 

information som de olika avdelningarna vill få fram.  

Enligt Cederbaum är det specifikt för finansiell verksamhet att det finns en stor variation av 

risker jämfört med många andra verksamheter, men samtidigt går det att räkna fram en stor 

del av dem. För att hantera de risker som finns gäller det att hitta bra verktyg att arbeta med. 

Cederbaum anser att det är väldigt skönt att det i dagsläget finns riskverktyg där banken kan 

placera in sina risker, men om de verktyg som finns är de bästa har hon svårt att svara på.  

Enkätsvar  

Enligt Cederbaum är den största risken med intern kontroll att alla tror att det är något som 

någon annan sysslar med. På frågan om medarbetarna ansåg att det är internrevisorerna som 

har hand om den interna kontrollen svarade flertalet att de inte instämmer. 
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Tabell 3 - Nordea information 

 

 
Diagram 9 - Swedbank internrevisorerna 

4.2.6 Svar på påståenden 

Cederbaum fick vid intervjutillfället svara på ett antal påståenden på en skala 1-7. Cederbaum 

svarade enbart sexor och sjuor på påståendena, se nedan.  

 
Tabell 3 - Swedbank intervjupåståenden 

4.3 Nordea  

Den person som intervjuades var Margaretha 

Lindahl. Hon jobbar som Senior Audit Specialist 

på Group Internal Audit, avdelningen för 

internrevision på Nordea och har jobbat inom 

banken i nästan 25 år, bland annat som 

kreditanalytiker, kreditchef och Senior Business 

Controller. Lindahl har arbetat på Group Internal 
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Audit i tre år, tidigare även som Senior Audit Manager. Teamet som Lindahl arbetar i arbetar 

främst med kontorsrörelsen på Nordea.  

4.3.1 Arbetet och syftet med den interna kontrollen 

Intervjusvar 

På Nordea är syftet med den interna kontrollen att försäkra och ge råd. Lindahls avdelning 

internrevision bidrar till att Nordea ska uppnå sina mål genom att ”erbjuda säkerhet och råd 

till intressenterna kring riskhantering, kontroll och styrning”.  

På ett övergripande plan menar Lindahl att Nordeas mål med den interna kontrollen är att 

minimera risker av olika slag, eller att åtminstone vara medvetna om de risker som finns i 

banken. På kontorsnivå ska kontoren ha en fungerande intern kontroll så att effektiva rutiner 

leder till att riskerna i verksamheten minimeras. Arbetet med den interna kontrollen innebär 

för Lindahl en granskande roll och inom internrevision görs för varje år en projektplanering, 

där arbetet struktureras och det bestäms vilka områden som ska fokuseras på under 

kommande år. Lindahl berättar att mycket arbete läggs på att nätverka, hon anser att 

avdelningen för internrevision inte bara kan sitta på kontoret och gissa hur det ser ut ute i 

verksamheten. Hon berättar vidare att de träffar mycket folk för att höra och intervjua dem om 

vad de ser för risker, vilket enligt Lindahl bidrar till att alla medarbetare i banken blir 

medvetna. När året börjar närma sig sitt slut skrivs en årsrapport, som på en övergripande nivå 

innehåller information om vad som observerats under året och vad vi vill trycka på, berättar 

Lindahl.  

Arbetet med den interna kontrollen ute på kontoren är det i första hand regionchefer och 

kontorscheferna som ansvarar för, men medarbetarna har självklart ett eget ansvar att följa de 

interna kontrollsystem som finns. Mycket av arbetet sköts via Nordeas intranät säger Lindahl. 

Där finns all tänkbar information och det används mycket i det dagliga arbetet. Lindahl 

berättar att på intranätet finns så kallade SOP (Standard Operating Procedurs) för varje 

moment i arbetet. Det blir en form av checklista där man kan kolla av att alla moment i 

exempelvis handläggningen av en kreditansökan blir gjort och på ett korrekt sätt. För 

nyanställda finns ett flertal olika onlineutbildningar, exempelvis om penningtvätt. På Nordea 

har man sedan en tid tillbaka infört LEAN, vilket kan anses som en typ av intern kontroll 

anser Lindahl. Under LEAN-mötena kontrolleras att alla mår bra, om målen uppfylls och vad 

Nordea måste bli bättre på. Det sker även diskussioner kring nyheter på intranätet och 

liknande och Lindahl berättar att det blir en form av uppföljning.   
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Efter de senaste årens kriser, med bland annat HQ Banks konkurs, anser inte Lindahl att 

Nordea har ändrat på något speciellt i sina dagliga arbetsrutiner, i alla fall inte på den nivån 

som hon sitter. Vi är så himla bra och effektiva ändå, säger Lindahl med glimten i ögat.  

Enkätsvar  

Svaren från enkätfrågorna rörande Nordeas arbete och syfte med den interna kontrollen visade 

att personalen på Nordea anser att den interna kontrollen är väl fungerande på banken. En 

majoritet anser även att arbetet med den interna kontrollen prioriteras högt på banken.  

    
Diagram 10 - Nordea uppfattning                         Diagram 11 - Nordea prioritet 

En majoritet anser även att god intern kontroll bidrar till högre lönsamhet för Nordea.  

 

______  
               Diagram 12 - Nordea lönsamhet 

4.3.2 Modeller och system  

Intervjusvar  

På Nordea arbetar de inte utefter något särskilt ramverk eller någon modell. På internrevision 

finns det egna ramverket Nordea Way 2, som är väldigt strukturerat och uppbyggt i olika 

etapper enligt Lindahl. Hon berättar att här i sker projektplaneringar för granskningar, 

rapporter skapas som sedan skickas upp till styrelsen och så vidare. Arbetet är väldigt 
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strukturerat och det finns tydliga beskrivningar över hur arbetet ska skötas. Nordea Way 2 

anpassas efter aktuella regelverk och uttalanden från bland annat The Institute of Internal 

Auditors och Finansinspektionen berättar Lindahl. Några av systemen har köpts in från 

externa parter och sedan gjorts om och anpassats efter Nordeas förhållanden. Systemen ses 

över minst en gång per år, men vissa även löpande.  

4.3.3 Kommunikation  

Intervjusvar 

Enligt Lindahl når budskapet med den interna kontrollen ut i banken, men sen menar hon att 

det är en annan sak om de anställda väljer att anamma det som exempelvis internrevisorerna 

föreslår eller inte. Lindahl anser också att kontrollen av verksamheten integrerar på alla nivåer 

i banken. Exempelvis är hennes egen avdelning, internrevisorerna organiserade i team för att 

kunna täcka in alla affärsområden i banken. Men eftersom Nordea har 34 000 medarbetare 

och det finns 110 internrevisorer i banken, innebär det att kontroller naturligtvis inte kan ske 

dagligen menar Lindahl. På det som ses som stora risker i banken är kontrollen och 

granskningen mer frekvent, medan mindre områden som ofta är mindre riskfyllda kan det ta 

tid innan vi återkommer till berättar Lindahl. Hon tillägger också att när de gäller de mer 

riskfyllda områden har hennes egen chef, som också är chef för avdelningen för 

internrevision, tät kontakt med Nordeas CEO. Bankens intranät är enligt Lindahl ett oerhört 

viktigt verktyg för att nå ut, det har alla medarbetare tillgång till. Här finns rutiner, tips och 

hjälpmedel i arbetet och det är genom intranätet budskapet delvis kan förmedlas enligt 

Lindahl. Sen måste alla nyanställda genomgå ett antal utbildningar, vilka det kommer 

uppdateringar till löpande. Det finns också ett antal supportgrupper i banken att vända sig till 

om du behöver hjälp berättar Lindahl, bland annat Group Security och Risk & Compliance. 

Den sistnämnda är den grupp som löpande följer upp olika processer och rutiner i banken.  

Lindahl berättar att när en rapport har skrivits från internrevision skickas den ut till den 

berörda enheten. Sedan brukar den aktuella enheten ta upp vad som har noterats och 

rekommenderats, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Den som tar emot 

rapporten ska sedan svara tillbaka på rekommendationen, en form av respons på att den 

mottagits, berättar Lindahl. Alla rekommendationer läggs sedan in i något som kallas Audit 

Log, ett förfalloregister där det går att kontrollera vad som har hänt i ärendet. Audit Log gör 

att internrevisorerna hela tiden kan ha koll på rekommendationerna samt se till att budskapet 

når fram anser Lindahl.  
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Enkätsvar  

Lindahl menar att budskapet kring den interna kontrollen når ut på alla nivåer i banken. På 

frågan om huruvida personalen är införstådda med hur Nordea definierar god intern kontroll 

har vi fått blandande svar, alltifrån sju till två. Likaså på påståendet kring hur väl införstådd 

personalen var med vad god intern kontroll gör för Nordea visade spridda svar.    

    
       Diagram 13 - Nordea betydelse   Diagram 14 - Nordea definition 

 
Lindahl berättar att alla nyanställda måste genomgå ett antal utbildningar och en majoritet av 

personalen på Nordea instämmer i att de tidigt, som nyanställda, fått lära sig och förstå 

Nordeas värderingar.  

 
Diagram 15 - Nordea nyanställda 

De två sista frågorna i enkäten berörde även dem kommunikationen av intern kontroll. På 

frågan där personalen skulle ange hur de kom i kontakt med begreppet intern kontroll har en 

stor majoritet svarat via kollegor. Det näst vanligaste sättet att komma i kontakt med den 

interna kontrollen var via intranätet. Den sista frågan som berörde vad intern kontroll är för 

mig har nästan alla tillfrågade svarat kontinuerliga granskningar och kontroller av 

verksamheten och likaså att det är något som alla på banken måste hjälpa till att ta ansvar för.  
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4.3.4 Lagar och Regler  

Intervjusvar  

Nordea följer självklart de regelverk och lagar som en bank ska följa berättar Lindahl. Det 

regelverk Lindahl vet som reglerar saker i extrem detalj är Baselregelverken, vilket banken 

också följer extremt noga. Vi har stora excelark med reglerna där vi prickar av varenda 

paragraf, berättar Lindahl. Finansinspektionen ställer även dem höga krav på banksektorn 

idag enligt Lindahl, men om det är bra eller inte är svårt att svara på. Att det är otroligt 

noggranna kontroller och en väldig uppföljning instämmer Lindahl i. Hon berättar att det på 

Nordea arbetar en matematikprofessor enbart för att arbeta med kapitaltäckningen och 

matematiken kring den som Baselregelverken kräver. Det är ganska komplicerade regelverk 

och enligt Lindahl kan inte en normal människa göra den typen av beräkningar, det är för 

komplicerat. Nordea gjorde otroligt mycket anpassningar efter att Basel II kom, enligt Lindahl 

och på Nordea finns en särskild avdelning som heter Group Risk Modelling som i praktiken 

enbart arbetar med Baselreglerna.  

Lindahl instämmer i att det har blivit mer och mer regleringar för banksektorn, men om det är 

rätt väg att gå, det har hon svårt att ta ställning till. Däremot berättar hon att det naturligtvis är 

tungt att ställa om inför varje ny regel som kommer, banken är stor som en koloss så vi jublar 

inte för varje ny ändring som kommer, berättar Lindahl.  

4.3.5 Risk  

Intervjusvar  

För en bank är det förödande att inte ha en bra intern kontroll anser Lindahl. Så fort man har 

med pengar och med människor att göra måste man ha en bra intern kontroll fortsätter hon. 

Riskerna för bedrägeri måste minimeras, men självklart alla andra risker också menar 

Lindahl. På grund av att banken har så mycket pengar och så stora volymer blir den interna 

kontrollen extra viktig i verksamheten.  

Riskhantering är något som Nordea arbetar löpande med anser Lindahl. I det dagliga arbetet 

sker det genom bankens SOP, vilket blir ett sätt att hantera risker menar Lindahl. Det handlar 

egentligen om att försöka standardisera så mycket som möjligt så att du som anställd inte ska 

kunna tveka i de olika stegen utan att du vet precis att när du tagit emot en kreditansökan ska 

du göra såhär, det ska aldrig finnas någon tvekan om hur det ska göras berättar Lindahl. 

Personalen har till sin hjälp i det dagliga arbetet utöver bankens SOP även andra typer av 
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instruktioner, olika supportavdelningar, e-learnings med mera för att minimera riskerna. 

Självklart finns det alltid luckor fortsätter Lindahl, men det får hanteras från fall till fall. Det 

är ju lite av internrevisorernas jobb, att se till att det inte ska finnas några stora avvikelser från 

de sätten att arbeta som det är tänkt, menar Lindahl.  

Verksamheten på Nordea är relativt hierarkiskt uppbyggd, vilket betyder att personalen vet att 

de alltid kan vända sig till sin närmaste chef om problematiska situationer och problem 

uppkommer anser Lindahl. Det går även att använda sig av intranätet för snabba svar, men 

också Nordeas Group Security om man står frågande inför en kund eller liknande, berättar 

Lindahl.  

Det som idag är Nordea har varit med om ett antal fusioner sedan en tid tillbaka. Det här har 

lett till att banken har ett antal gamla datasystem som ärvts och integrerats in i befintliga 

system berätta Lindahl. Den här strategin innebär för Nordea att en av deras största risker är 

om det skulle hända något med bankens infrastruktur på IT-sidan, anser Lindahl. En av de 

största riskerna är att det till system som plockats in från en gammal bank idag endast finns ett 

fåtal nyckelpersoner kvar, som har specialkunskaper om hur programmet fungerar. En annan 

risk är att Nordea nu standardiserar mer och mer av kontorsrörelsen. Ett antal nya kontor 

kommer att öppnas och en hel del omstruktureringar väntar. Hon tillägger också att det är en 

ny typ av banktjänstemän som växer fram idag. Det är mer säljare än vad det varit traditionellt 

sett och ett flertal av de anställda är 20-30 åringar som inte har någon längre eller tidigare 

erfarenheter av att arbeta på bank, vilket kan vara en risk menar hon.  

Enkätsvar  

Lindahl berättar att Nordeas organisation är ganska hierarkiskt uppbyggd och tror därmed att 

personalen vet att de alltid kan vända sig till sin närmaste chef. I diagrammen nedan visas 

resultaten av enkätfrågorna som berör riskhantering och alla tillfrågade har svarat att de vet 

eller kan ta reda på vem de ska vända sig till vid problematiska situationer. På frågan som 

berör internrevision har vi fått spridda svar.  
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Tabell 4 – Handelsbanken information 

 

    
Diagram 16 - Nordea internrevisorerna     Diagram 17 – Nordea problemlösning 

4.3.6 Svar på påståenden  

Lindahl fick vid intervjutillfället svara på ett antal påståenden på en skala 1-7. Lindahl har 

svarat varierade från femmor till sjuor på alla frågor och resultatet, se nedan.    

 
Tabell 4 - Nordea intervjupåståenden 

4.4 Handelsbanken 

Den person som intervjuades var Ebba Hedegård. Hon 

jobbar sedan den 1 februari år 2011 som 

Complianceansvarig i Regionbanken Östra Sverige. 

Hedegård har tidigare jobbat på regionens interna 

revisionsavdelning. Innan hon tillträdde sin nuvarande 

tjänst har hon varit ansvarig för den interna 

riskkontrollen av Handelsbankens regionala 

avdelningar för värdepappers- och valutahandel. 
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4.4.1 Arbetet och syftet med den interna kontrollen 

Intervjusvar 

Hedegård anser att de på Handelsbanken arbetar aktivt med intern kontroll och har under det 

senaste året genomfört en del omstruktureringar. Hon berättar vidare att det inom 

Handelsbanken är varje kontors-/avdelningschef som ansvarar för att den interna kontrollen 

fungerar inom det egna ansvarsområdet. Den ingår löpande i det dagliga arbetet bland annat i 

form av olika kontroller, som görs före, under och efter olika arbetsuppgifter. Enligt Hedegård 

har Handelsbanken till åsikt att den interna kontrollen skall ingå som en naturlig del i deras 

utbildningar och all information om interna instruktioner etcetera finns samlad i en intern 

instruktionssamling.  

Syftet med intern kontroll är enligt Handelsbanken att skydda bankens konkurrenskraft och 

effektivitet, bankens och kundernas tillgångar, bankens anseende och de anställda genom att 

trygga att de lagar, regler och förordningar som gäller för bankverksamheten efterlevs. Vidare 

definierar Hedegård god intern kontroll som att ha effektiva och ändamålsenliga 

kontrollrutiner, och instruktioner rörande dessa, som säkerställer att externa lagar och 

förordningar efterlevs. Utöver det ska banken ha interna instruktioner och regler samt god sed 

eller standard som följs. Hedegård berättar även att: 

”genom den interna kontrollen kan Handelsbanken undvika operativa risker, 

risker för juridiska sanktioner och myndighets påpekanden samt förluster eller 

skador på varumärket Handelsbanken”. 

Enkätsvar 

Hedegård berättar att Handelsbanken arbetar aktivt med den interna kontrollen. Svaren på 

enkätfrågorna om bankens syfte och arbete med den interna kontrollen går att utläsa nedan. 

     
Diagram 18 - Handelsbanken uppfattning                     Diagram 19 - Handelsbanken prioritet 
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Diagrammet nedan visar att majoriteten av de anställda på Handelsbanken anser att en god 

intern kontroll bidrar till högre lönsamhet. 

 
Diagram 20 - Handelsbanken lönsamhet 

4.4.2 Modeller och system 

Intervjusvar 

Så vitt Hedegård vet arbetar inte Handelsbanken efter någon modell inom ramen för intern 

kontroll, men självklart har de ett internt kontrollsystem. Systemet har arbetats fram av olika 

funktioner inom Handelsbanken och då inom respektive område. Det är finans, kreditgivning 

och Capital Markets som är Handelsbankens centrala specialistfunktioner och respektive 

område har det funktionella ansvaret för den interna kontrollen i rutinerna inom sina 

ansvarsområden. Vidare antar Hedegård att de olika specialistfunktionerna utformar lämpliga 

kontrollrutiner, med anpassade systemstöd för respektive arbetsrutin, i samråd med bankens 

Centrala Juristavdelningen, Centrala Revisionsavdelningen samt dataavdelningen med flera.   

4.4.3 Kommunikation  

Intervjusvar 

För att Handelsbanken ska nå ut med sitt syfte med den interna kontrollen använder de sig av 

interna utbildningar, men även besök av Complianceansvarig på olika kontor och avdelningar. 

Utöver det skriver Hedegård att de även tar hjälp av revisorer som kommer på besök och 

berättar om intern kontroll och betydelsen av den. Hedegård anser att de jobbar relativt aktivt 

med att nå ut med dess syfte av den interna kontrollen och att det definitivt har ökat under 

föregående år. Då införde Handelsbanken lokala Compliancetjänster vilket innebär att de som 

arbetar med Compliance har en närmare kontakt med dem som arbetar ute på kontoren. 

Vidare berättar Hedegård att som nyanställd på Handelsbanken får man en 

säkerhetsgenomgång med sin chef där även information om den interna kontrollen ingår. Hon 
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anser dock att de alltid kan bli bättre med att nå ut med sitt syfte men att det ändå i dagsläget 

för det mesta når fram. Enligt Hedegård är det väldigt viktigt att den interna kontrollen är 

integrerad i hela verksamheten och hon berättar att:  

”det hjälper inte om vi högt upp i organisationen samt på några kontrollenheter 

har höga mål och syften, om vi inte kan få med oss hela verksamheten på 

banan”.  

Hon tillägger att hon anser att Handelsbanken i det stora hela uppnår att den interna kontrollen 

är integrerad i hela verksamheten.  

Enkätsvar 

Enligt citatet ovan hjälper det inte om de som sitter högt upp i banken har höga mål och syften 

om de inte når ut till hela organisationen. På frågan om personalen är införstådda med vad god 

intern kontroll gör för Handelsbanken har vi fått relativt entydiga svar. Svaren på frågan om 

hur Handelsbanken definierar intern kontroll visar dock på en spridning.  

    
     Diagram 21 - Handelsbanken betydelse         Diagram 22 - Handelsbanken definition 

 
För att integrera den interna kontrollen i hela verksamheten måste även de nyanställda 

inkluderas. Diagram 24 på nästa sida visar hur stor andel av de nyanställda som tidigt fick lära 

sig och förstå Handelsbankens värderingar. Hedegård uttrycker ovan en önskan om att 

personalen vet vart de ska vända sig vid problematiska situationer och det är också en stor del 

av personalen som vet vem deras Compliance Officer är.  
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                           Diagram 23 - Handelsbanken Compliance Officer                   Diagram 24 - Handelsbanken nyanställda 

 
De sista frågorna i enkäten berörde även dem kommunikationen av intern kontroll i banken. 

En stor majoritet av de tillfrågade anger att det är via kollegor de kommer i kontakt med 

begreppet intern kontroll och det näst vanligaste svaret var via intranätet. På den sista frågan 

fick respondenterna ange vad som var god intern kontroll för dem. Nästan alla tillfrågade har 

svarat kontinuerliga granskningar och kontroller av vår verksamhet, men också att det är en 

del av det dagliga arbetet samt en del av Handelsbankens företagskultur.  

4.4.4 Lagar och regler  

Intervjusvar 

Hedegård känner inte direkt till något regelverk för intern kontroll men hon känner rent 

spontant att det måste vara svårt att detaljstyra olika organisationers interna kontroll. Däremot 

anser hon att det bör kunna formuleras minimikrav och ramar som sedan respektive företag 

får följa när de utformar sina egna regler. När Basel II kom valde Handelsbanken att införa ett 

nytt system för bedömning och klassificering av bankens kunder. Utöver det har inte 

Hedegård någon vidare koll på vad de förändringar som kom ut i och med Basel II har betytt 

för banken. Genom att Handelsbanken införde ett nytt system för att bedöma och klassificera 

kunder tror dock Hedegård att rutinerna kring övrig intern kontroll uppdaterades utifrån 

uppkomna förändringar. Hon vet inte heller om Handelsbanken har börjat arbeta på något nytt 

sätt efter den kris som varit och den uppmärksamhet som har varit kring HQ Bank. Hon tror 

dock att oavsett fler skandaler eller ej kommer vi gå mer och mer mot regleringar.  

4.4.5 Risk 

Intervjusvar 
För att hantera den risk som Handelsbanken ständigt utsätts för har de en strategi som går ut 

på att banken inarbetar effektiva och ändamålsenliga kontrollrutiner i det löpande arbetet. Om 
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inte den interna kontrollen är effektiv, eller inte är integrerad i hela verksamheten, anser 

Hedegård att ”den största risken är att det sker fel, som innebär ekonomisk eller juridisk 

skada för banken eller dess kunder”.  

Om det däremot skulle uppstå problem inom organisationen önskar Hedegård att 

Handelsbanken är uppbyggd på ett sådant sätt så att deras personal vet vart de ska vända sig. I 

dagsläget är hon inte säker på att så är fallet och samtidigt berättar hon att den regionala 

revisionsavdelningen får ta mycket frågor. Målet i framtiden är dock att en hel del av frågorna 

skall komma direkt till Compliance istället. 

Enkätsvar 

Frågan som handlar om internrevisorerna och deras roll inom den interna kontrollen visar på 

spridda svar.  

 
Diagram 25 - Handelsbanken internrevisorerna 

4.4.6 Svar på påståenden 

Hedegård fick vid intervjutillfället svara på ett antal påståenden på en skala 1-7. Hedegård 

svarade blandat mellan fem och sju på påståendena och resultatet går att utläsa av tabellen på 

nästa sida. 
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Tabell 5 - SEB information 

 

 
Tabell 5 - Handelsbanken intervjupåståenden 

4.5 SEB 

Den person som intervjuades var Henrik 

Wiberg. Han jobbar som projektledare inom 

riskhantering på avdelningen Group Finance. 

Wiberg har jobbat på SEB i tre år och driver nu 

projektet Internal Control over Financial 

Reporting (ICFR), vilket han arbetat med i cirka 

två och ett halvt år. Han har tidigare jobbat som 

extern revisor och som konsult inom olika 

effektiviseringsprojekt.  

SEB håller just nu internt på med en omorganisation och kommer inom en snar framtid att 

komma ut med omarbetade definitioner inom intern kontroll. Definitionerna ska därefter 

följas upp och utvärderas inom banken vilket inte har gjorts medan den här studien 

genomförs. På grund av det här bör informationen samt enkätsvaren från SEB tolkas med viss 

försiktighet. 

4.5.1 Arbetet och syftet med den interna kontrollen 

Intervjusvar 

Enligt Wiberg handlar en god intern kontroll till stor del om att använda sig av ett ramverk. 

Att ha en årlig cykel där banken har komponenterna från ramverket med sig samt en 

kontinuerlig riskbedömning och riskidentifiering. Wiberg anser att det här är viktigt för att 
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fokusera på rätt saker och han tror att banken vinner mycket på att från toppen, utifrån ett 

centralt perspektiv, definiera någon form av minimum krav eller minimum förväntning som 

ständigt finns bakomliggande i verksamheten. Det här är något som SEB arbetar med just nu 

och Wiberg anser att det finns områden där man fortfarande har en del kvar att göra. Det här 

innebär bland annat att syftet med den interna kontrollen handlar om att skydda SEB från 

kostnader som beror på både externa och interna incidenter. Han tillägger också att han anser 

att det är viktigt att banken har ett övervakningssystem som fungerar. Ett system för intern 

kontroll blir inte starkare än hur väl banken monitorerar det. Om det inte finns någon som 

trycker på de här frågorna menar Wiberg att den interna kontrollen dör ut. Utöver det här 

anser Wiberg även att de styrande dokumenten som finns inom banken är viktiga, de ska 

hänga med i utvecklingen och inte bara ligga på något skivbord någonstans. Det ska tydligt 

stå i bankens riskpolicy vad som förväntas och på vilket sätt det ska följas upp. Slutligen väjer 

Wiberg att definiera god intern kontroll som:  

”att banken är tydlig med policies och riktlinjer, har en tydlig metod för att 

identifiera och hantera risker, en central styrning av interna kontrollkrav samt 

en central övervakning av den interna kontrollen”.  

SEB har ännu inte det här på papperet men det är något som Wiberg arbetar med för tillfället.  

De senaste årens oroliga händelser på marknaden anser inte Wiberg ha påverkat SEB:s sätt att 

arbeta speciellt mycket. SEB har länge haft tydliga rutiner för vilka limiter de ska ha samt en 

stark kontroll över deras risker.  

Enkätsvar 

Wiberg berättar att det finns ett antal områden kvar inom SEB där den interna kontrollen 

måste bli tydligare och att SEB just nu arbetar med ett stort projekt inom intern kontroll. I 

diagrammen nedan visas hur SEB:s medarbetare ser på hur väl fungerande den interna 

kontrollen är i banken, samt hur högt den prioriteras av banken. Båda frågorna visar på ett 

resultat där alla svaren ligger på en fyra eller uppåt.  
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Diagram 26- SEB uppfattning    Diagram 27 - SEB prioritet 

 

Personalen på SEB tenderar att vara överens om att den interna kontrollen bidrar till högre 

lönsamhet för SEB. 

 
     Diagram 28 - SEB lönsamhet 

4.5.2 Modeller och system 

Intervjusvar  

SEB har valt att använda sig av modellen ”Three Lines of Defence” samt COSO vid deras 

arbete med den interna kontrollen. COSO är dock inte en modell som är spridd i hela banken 

men Wiberg tror att SEB skulle vinna en hel del på att använda sig av den. Inom projektet 

som Wiberg i dagsläget arbetar med pågår det samtidigt ett korsinitiativ mellan olika 

funktioner i banken där de jobbar med att rikta in sig mer och mer mot COSO. Det är ännu 

inte uttalat att de ska köra fullt ut på COSO, men inom operativ risk som är väldigt mycket 

kopplat till intern kontroll anser Wiberg att det finns flera fördelar att ha ett tydligt ramverk 

hela vägen. Att SEB nu har börjat jobba mer efter COSO-ramverket ligger i linje med att de 

tidigare, enligt Wiberg, har jobbat lite för mycket bottom up, vilket har lett till att banken inte 

har lyckats med helhetsperspektivet gällande operativ risk.  
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Utöver COSO använder sig SEB framför allt av ”Three Lines of Defence”, den finns och är 

fungerande enligt Wiberg. Han anser dock att det fortfarande finns frågor kring den andra 

linjen då den inte är helt definierad inom banken. Det kan anses vara lite oklart hur långt den 

interna revisorns roll sträcker sig och hur långt den går när det kommer till att testa. Vi är inte 

riktigt i mål och har en hel del att göra inom området fortfarande, säger Wiberg.  

I dagsläget är SEB:s interna kontrollsystem uppbyggt av olika funktioner inom olika delar av 

organisationen. Intern revision bygger upp sina modeller och system för att hålla koll, 

operationell risk jobbar mycket med policies och övervakning, medan Wiberg själv säger att 

han kör sitt race med ICFR och Compliance. Wiberg förklarar att det finns fem olika 

affärsdimensioner i banken (Merchant Banking, Retail Banking, Wealth Management, Life 

Insurance, Baltic Division), utöver dem finns det Back Office, IT samt stabsfunktionerna, 

vilket totalt blir cirka sju till åtta olika dimensioner. Alla dimensioner har själva utvecklat sitt 

sätt att arbeta med intern kontroll och därför är det mesta lite spretigt just nu. På grund av det 

här har ett förbättringsarbete påbörjats och Wiberg tror att det kommer bli bättre, men det 

finns fortfarande mycket att göra. Det viktiga är att det finns några som sitter i mitten och 

håller ihop ramverket och är tydliga med det. De ska både rapportera uppåt och följa upp 

nedåt och han tycker inte att det är intern revision som ska ha den rollen, utan intern revision 

ska snurra runtomkring och vara mer oberoende.  

Även uppdateringar och omarbetning av modeller skiljer sig åt mellan olika områden i 

banken, men Wiberg tror att det bästa vore om de hade en årscykel som de kan använda sig 

av. Det övergripande dokumentet gällande operationell risk ses i dagsläget över minst en gång 

per år och standardkontroller och interna kontroll checklistor sköts i ett system som kallas för 

Ormis. Designen av systemet är lite i linje med bottom up och fungerar som ett checksystem. 

Wiberg ifrågasätter designen något och ställer sig frågan om det egentligen är rätt kontroller 

som genomförs. Sammanfattningsvis anser han att det skulle kunna bli mer strukturerat.  

Enkätsvar  

Wiberg berättar att SEB arbetar efter modellen ”Three Lines of Defence” men när frågan 

ställdes till de som arbetar på SEB om de är bekant med modellen svarade 100 procent nej på 

frågan.  
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4.5.3 Kommunikation  

Intervjusvar  

För att SEB ska nå ut med sitt mål och syfte med den interna kontrollen använder banken sig 

av deras operationella riskpolicy. Utöver den har de obligatoriska e-learning som de anställda 

måste utföra, vilka tar upp SEB:s Code of Conduct, arbete mot bedrägeri samt frågor gällande 

etik. Inom respektive division och funktion jobbar även SEB med utbildningar och andra e-

learning, som till exempel handlingar av incidenter och registrering av dem. Divisionen för 

operativ riskkontroll går mot respektive division och funktion och kommunicerar ut vikten av 

att använda de verktyg som finns och följer sedan upp att det görs. SEB har även en Risk 

Manager inom respektive område och Wiberg som jobbar inom finance är tillsammans med 

en kollega ansvariga för att sprida budskapet med intern kontroll inom den divisionen. Om det 

uppstår en incident är det i de flesta fall divisionens Risk Manager som den anställde ska 

vända sig till och Wiberg anser att om problem uppstår i det dagliga arbetet är banken 

uppbyggd på ett sätt att de anställda vet vart de ska vända sig. I vissa fall, på exempelvis lägre 

nivåer, kan det dock vara en otydlighet hur högt problemet ska eskalera och kan i vissa fall 

stanna på för låga nivåer. Men om problemet istället är av en större grad är det väldigt tydligt 

vilka som ska kopplas in. Wiberg väljer att tillägga att han tror att SEB ändå har en så pass 

öppen organisation att de flesta av de anställda vågar fråga och meddela om ett problem har 

uppstått.  

Wiberg anser dock att SEB kan bli bättre när det gäller att nå ut med bankens syfte gällande 

den interna kontrollen men anser dock att budskapet når fram. Han tycker att de kan arbeta 

mer aktivt och bli tydligare med vilka krav som ställs. Inom vissa delar är det jättebra, medan 

det i andra är sämre och just nu skiljer det sig åt ganska mycket. Det här tror Wiberg grundar 

sig till stor del i den omorganisation som SEB gjorde för några år sedan. Banken genomförde 

då ett stabsprojekt, vilket innebar att stora delar av banken centraliserades och nu har den 

interna kontrollen fått växa lite själv inom varje funktion och division. Det här beror mycket 

på de personer som jobbar inom de olika divisionerna, hur mycket de som arbetar inom en 

viss division har arbetat med intern kontroll tidigare samt hur tydlig chefen är inom den 

divisionen.  

Trots att Wiberg anser att olika delar inom banken har kommit olika långt i deras arbete med 

den interna kontrollen är han medveten om hur läget ser ut. Vissa divisioner i banken ligger 

ungefär fyra till fem år före andra divisioner och han inser att SEB inte riktigt har lyckats på 
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bred front. Det har tidigare varit mer funktions- och divisionsledda projekt och han tror nu på 

att försöka föda budskapet hos de nyanställda, istället för att skicka det från toppen till botten. 

Uppdelningen med divisioner och funktioner kan även leda till att synen på den interna 

kontrollen blir lite fragmenterad i organisationen. Wiberg anser att SEB har en del att göra 

gällande hur implementerad och integrerad den interna kontrollen är i banken och att det idag 

kan bli att olika divisioner tittar lite på varandra.  Enligt Wiberg beror det här åter igen på den 

omorganisation som nyligen genomförts, men han påpekar att roller och ansvar helt klart har 

förbättras i hela banken.  

Enkätsvar 

Wiberg anser att SEB kan bli bättre på att nå ut med sitt syfte och att de har en del kvar att 

göra gällande hur implementerad och integrerad den interna kontrollen är. I diagrammen 

nedan går att se att svaren är något spridda över de olika alternativen. På frågan om de 

anställda på SEB är väl införstådd med vad god intern kontroll gör för SEB är dock 

majoriteten av svaren en femma eller uppåt. 

    
Diagram 29 - SEB betydelse                                 Diagram 30 - SEB definition 

   

Wiberg berättar att han tror på att försöka föda budskapet gällande intern kontroll hos de 

nyanställda. Diagram 31 visar att svaren är varierande på frågan om personalen vid början av 

sin anställning fick lära sig och förstå SEB:s värderingar. Wiberg anser att SEB:s organisation 

är uppbyggd på ett sätt att de anställda vet vart de ska vända sig om problem uppstår i det 

dagliga arbetet. Vid frågan om de anställda vet vem deras Risk Manager är svarade dock hela 

50 procent nej.  
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Diagram 31 - SEB nyanställda                               Diagram 32 - SEB Risk Manager 

 
I enkätens avslutande frågor om hur de anställda kommer i kontakt med begreppet intern 

kontroll har en stor majoritet svarat via intranätet, följt av kollegor och möten. På frågan vad 

god intern kontroll är för mig har alternativen kontinuerliga granskningar och kontroller av 

verksamheten, en del av det dagliga arbetet samt att det är något som alla på banken ansvarar 

för fått flest svar.  

4.5.4 Lagar och regler  

Intervjusvar  

I dagsläget arbetar inte Wiberg med de lagar och regler som finns inom området i någon 

större utsträckning. Han berättar att när de nu jobbar med ICFR projektet är det ingen 

självklarhet att de har ett tydligt regelverk i ryggen. Utan istället är det på en nivå där de 

eventuellt läser vad som står i regelverken, eftersom det kan vara klokt om de anpassar sig till 

det. Därmed anser även Wiberg att regelverken kan utvecklas och bli mycket tydligare, trots 

att han redan idag tror att det som står är kloka ord.  

De nya kraven som kommer i och med Basel III ser Wiberg som positivt. Han tycker det 

känns bra med tydligare benchmark samt vilka strukturer som är de bästa. Han är även positiv 

till den ökade vägledning som kommer till de som ska bedöma om en bank har en bra intern 

kontroll, då han anser att de idag famlar lite i mörkret och har lite olika ramverk i ryggen. Följ 

eller förklara anser Wiberg ändå ska finnas kvar. Vidare tycker Wiberg att det som idag står i 

Basel II är bra, men han tror inte att det kommit ner på en praktisk nivå. Ett exempel som 

visar på det är om vi jämför med hur Swedbank jobbar med intern kontroll och hur SEB gör 

det. Wiberg tror att det skiljer sig åt en hel del. Det tyder på att bankerna inte har fått speciellt 

tydliga riktlinjer inom området och att de har gjort sina egna tolkningar. Om vi däremot ser 
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till kreditrisk tror Wiberg att det ser väldigt lika ut och att bankerna jobbar på precis samma 

sätt.   

4.5.5 Risk 

Intervjusvar  

Wiberg berättar att det inom operativ risk är väldigt svårt att sätta mål och att banken 

egentligen vill ha en nollvision. I praktiken är det inte möjligt men i ICFR projektet som 

Wiberg nu arbetar med vill de tydliggöra kopplingen mot affärsplanering. Det skulle då 

innebära att när banken ser över och lägger sina finansiella mål har de den operativa risken i 

bakhuvudet konstant. Banken utvecklar nu också sitt IT-stöd, vilket grundar sig i att den 

operativa risken automatiskt stiger vid manuella processer. Med mer utvecklade IT-stöd och 

därmed färre manuella processer leder det till en lägre operativ risk.  

Vidare anser Wiberg att den största risken med en bristande intern kontroll är att saker och 

ting kan falla genom stolarna. Det kan till exempel bero på brist i tydlighet från styrelse eller 

att det inte är bestämt från toppen vad banken har för minimum krav. Det kan även saknas 

tydliga riktlinjer för vem som ska göra vad i organisationen. Självklart varierar det mellan 

olika risker beroende på i vilken del av organisationen man befinner sig, men något som 

Wiberg tror slår väldigt hårt mot en bank är om det sker ett litet fel som sedan läcker ut till 

kund. Felet behöver inte vara speciellt stort, men det leder till ett tappat förtroende och vidare 

till en ryktesrisk. Det här är något som är specifikt för bank eftersom en bank hanterar 

allmänhetens pengar. Det är inte speciellt ofta någon som blir arg på exempelvis Com Hem 

om de skickar ut en faktura några dagar för sent, men om SEB skickar ut ett felaktigt 

kontoutdrag kan det få stora konsekvenser. Ett litet misstag kan leda till minskat förtroende 

för banken och det är inte ovanligt att en kund väljer att byta bank om det inträffar.  

Enkätsvar  

Den största risken med bristande intern kontroll är enligt Wiberg att saker och ting faller 

mellan stolarna och han menar att det idag kan saknas tydliga riktlinjer för vem som gör vad i 

organisationen. Diagram 33 visar svaren på om de anställda anser att det är internrevisorerna 

som har hand om den interna kontrollen på SEB.  
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Diagram 33 - SEB internrevisorerna 

4.5.6 Svar på påståenden 

Wiberg fick vid intervjutillfället svara på ett antal påståenden på en skala 1-7. Wiberg svarade 

från fyra till sju på påståendena och resultat syns i tabellen nedan. 

 

  
Tabell 6- SEB intervjupåståenden 



71 

 

4.6 Sammanfattning av empiri  
I tabellen nedan finns en sammanfattning av det empiriska materialet i studien där vi väljer att 

belysa de tre mest utmärkande svaren för varje bank.  

Bank Utmärkande för intervjusvar Utmärkande för enkätsvar 

Swedbank • Respondenterna gav en positiv bild 
av den interna kontrollen på 
Swedbank.  

• Respondenterna poängterade särskilt 
vikten av att den interna kontrollen 
blir en del av företagskulturen.  

• Cederbaum berättade att all personal 
på banken vet vart de ska vända sig 
om det uppstår problem i det dagliga 
arbetet.  

• Majoriteten av de tillfrågade tycker 
att den interna kontrollen fungerar 
bra och är medvetna om dess 
betydelse.  

• Svaren på frågorna som berör 
riskhantering samt kommunikation 
gav varierande resultat.  

• 17 procent har svarat att de inte vet 
vem deras Compliance Officer är 
eller hur de kan ta reda på det.  

Nordea • Lindahl beskrev arbetet på Nordea 
som strukturerat och att Nordeas 
organisation är hierarkiskt uppbyggd.  

• Bankens intranät är ett viktigt verktyg 
i arbetet med den interna kontrollen.  

• Lindahl poängterade vikten av 
nätverkande inom organisationen när 
de arbetar med risk.  

• 100 procent har svarat en femma eller 
högre på frågan om de som 
nyanställd tidigt fick lära sig och 
förstå bankens värderingar.  

• Det råder skilda uppfattning om det 
är internrevisorerna som har hand om 
den interna kontrollen i banken.  

• Alla tillfrågade vet vart de ska vända 
sig vid problematiska situationer i sitt 
dagliga arbete.  

Handelsbanken • Hedegård påpekade att det är viktigt 
med integrering av den interna 
kontrollen i verksamheten.   

• På Handelsbanken strävar de efter att 
den interna kontrollen ska vara en 
naturlig del av utbildningar och 
information till de anställda.  

• På varje kontor ska det finnas en 
Compliance Officer dit de anställda 
kan vända sig vid problem.  

• De tillfrågade har svarat höga siffror 
på frågan om de uppfattar den interna 
kontrollen som en prioriterad fråga på 
banken.  

• Svaren är enhetliga på frågorna kring 
hur införstådda personalen är med 
den interna kontrollens betydelse.  

• Det råder skilda uppfattning om det 
är internrevisorerna som har hand om 
den interna kontrollen i banken.  

SEB • Wiberg ansåg det vikigt att det finns 
ett ramverk som eftersträvas i arbetet 
med den interna kontrollen.  

• Wiberg framhävde att det fortfarande 
finns en hel del kvar att göra gällande 
intern kontroll på SEB.  

• Den största risken med intern 
kontroll enligt Wiberg är att problem 
som uppstår faller mellan stolarna.  

• 100 procent av de tillfrågade känner 
inte till modellen ”Three Lines of 
Defence”. 

• På frågorna kring den interna 
kontrollens prioritet och bidrag till 
bankens lönsamhet har vi fått 
enhetliga svar, alla över fem.  

• 50 procent har svarat att de inte vet 
vem deras Risk Manager är.  

Tabell 7 - Sammanfattning empiri 
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5. Analys 
I kapitlet analyseras studiens teoretiska och empiriska material. Analysen har sin 

utgångspunkt i de teoretiska variablerna, vilka här förenas med materialet från intervjuer och 

enkäter. Här illustreras även det eventuella gap som finns i kommunikationen av den interna 

kontrollen och avslutningsvis sammanfattas alla de identifierade variablerna i en figur.   

5.1 Arbetet och syftet med den interna kontrollen  
Arbetet med den interna kontrollen har i det teoretiska ramverket identifierats som en 

grundläggande faktor för att slutligen uppnå en integrerad intern kontroll och är en av 

faktorerna som håller ihop det symboliserande ägget, se figur 8. De fyra svenska storbankerna 

har ett relativt lika synsätt på arbetet med den interna kontrollen och alla bankerna uttrycker 

att det huvudsakliga målet med arbetet är att minimera risker utav olika slag. För att minimera 

riskerna i verksamheten har bankerna olika typer av kontrollsystem och det är inte svårt att 

förstå att arbetet med den interna kontrollen är en prioriterad fråga i de svenska storbankerna. 

Bankerna tjänar pengar på att hantera andra människors pengar, vilket kräver ett stort 

förtroende för banken och deras medarbetare. Bankernas verksamhet och tjänsterna de 

erbjuder ställer stora krav på organisationens kontrollmiljö och därför är det dagliga arbetet 

till stor del uppbyggt av manualer, rutiner och kontinuerliga avstämningar. Syftet med arbetet 

av den interna kontrollen är när allt kommer omkring att skydda kundernas tillgångar samt 

bankens konkurrenskraft och arbetet med den interna kontrollen har nu enligt 

intervjurespondenterna utvecklats från att vara polisiärt till att bli mer processbaserat. 

Övergången till ett mer processbaserat arbete kan tolkas som att bankerna vill att den interna 

kontrollen ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet och mer bestå av ett flöde av 

regelbundna kontrollaktiviteter, istället för regelbundna strikta ”check the box” kontroller. Ett 

tecken på att bankernas arbete med den interna kontrollen ger resultat är de samstämmiga svar 

vi fick från intervjurespondenter samt enkätsvar på frågan om den interna kontrollen är väl 

fungerande i banken. Det här ger vidare indikationer på att den interna kontrollen är 

integrerad i deras verksamheter.  

En viktig del av arbetet med den interna kontrollen för banken är att syftet med den ska nå ut i 

hela organisationen. En fråga som indikerar på om synsättet på den interna kontrollen har nått 

ut i de fyra svenska storbankerna eller ej är frågan om god intern kontroll bidrar till högre 

lönsamhet för bankerna. Haglund (2005) med flera menar på att om syftet med den interna 
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kontrollen ska nå fram måste det finnas en samstämmig uppfattning inom organisationen om 

vad den interna kontrollen innebär. Alla intervjurespondenter ansåg det självklart att den 

interna kontrollen bidrar till högre lönsamhet men enkätsvaren på frågan pekar åt ett annat 

håll. Oenigheten i svaren tyder på att olika uppfattningar råder om den interna kontrollens 

betydelse. Eftersom effektiviteten i den interna kontrollen enligt Ramos (2006) påverkas av 

det ansvar varje individ tar måste varje enskild individ på banken förstå vad god intern 

kontroll gör och kan bidra med. Ett sätt att öka förståelsen för den interna kontrollens 

betydelse är att inkludera den i de anställdas grundläggande värderingar, vilket Haglund 

(2005) bland andra anser vara en grundläggande komponent till integreringen av den interna 

kontrollen.  

Det går att märka en tendens till ökat fokus på den interna kontrollen i bankerna och en möjlig 

förklaring till det kan vara de senaste årens turbulens på världens bank- och finansmarknader. 

Enligt ACCA (2008) var bristande intern kontroll en gemensam nämnare till finanskrisens 

utveckling och även en av orsakerna till HQ Banks konkurs enligt Finansinspektionen, 

(2010a). Ingen av intervjurespondenterna uttrycker i klartext att HQ Banks konkurs har 

påverkat deras sätt att arbeta med den interna kontrollen, men på tre av fyra banker genomförs 

just nu olika projekt för att stärka den. Enligt Haglund (2005) ska arbetet med den interna 

kontrollen vara en ständigt pågående process och arbetet med projekten kan ses som en del i 

processen för att stärka den. Projekten kan å andra sidan ses som att det finns toppar och dalar 

i arbetet och att det därmed finns svängningar i arbetet med den interna kontrollen. Om så är 

fallet är det här något som bör uppmärksammas då arbetet med den interna kontrollen ständigt 

ska vara i fokus.   

Det går sammanfattningsvis att märka en utveckling mot ett mer processbaserat arbete med 

den interna kontrollen i bankerna, men utifrån ovanstående resonemang råder det olika 

indikationer på om den interna kontrollen är integrerad i verksamheterna eller inte.  

5.2 Modeller och System 
Haglund (2005) påpekar att personalens engagemang och medvetenhet är viktiga faktorer för 

att det interna kontrollsystemet ska bli effektivt. För att alla anställda i organisationen ska 

förstå sitt ansvar och vikten av att även denne bidrar med en del till kontrollsystemet, kan en 

modell vara ett verktyg. Att använda sig av en modell kan hjälpa till att skapa en helhetsbild 

samt underlätta för ledning och styrelse att nå ut med den interna kontrollens syfte. Swedbank 

har nyligen arbetat fram en egen modell, se figur 9, som ska lyfta fram att styrning och 
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kontroll går hand i hand. Den är ett exempel på ett verktyg som kan användas för att skapa en 

samstämmig uppfattning av den interna kontrollen i hela banken. Om Swedbank lyckas 

implementera modellen i hela verksamheten kan det öka förutsättningarna för att alla 

anställda ska förstå sin del i systemet och därmed ökar möjligheterna för banken att uppnå en 

integrerad intern kontroll.  

Det har visat sig att personalen ute i verksamheten i vissa fall inte är särskilt medveten om 

vilka modeller banken använder sig av. Om modellerna inte når ut till personalen blir det svårt 

för banken att använda dem som verktyg för att uppnå integrerad intern kontroll. Leitch 

(2008) uttrycker det som att för att känna ansvar och delaktighet måste personalen också 

förstå varför just de är viktiga och vad de kan bidra med, vilket en modell kan hjälpa till med. 

I sammanhanget bör dock nämnas att de modeller som finns idag på marknaden har fått kritik 

för att inte vara anpassningsbara i alla typer av verksamheter samt att det krävs betydande 

investeringar i både tid och resurser för att modellen ska nå ut till alla delar av organisationen. 

Personalen ute på kontoren behöver möjligtvis inte en särskild modell eller ett specifikt 

ramverk att utgå ifrån för att sköta sitt dagliga arbete eller för att förstå sin del av 

kontrollsystemet. En vidare diskussion kan föras om att det behövs en modell för ledning och 

styrelse och en annan för de ute i verksamheten, för att syftet med modellen ska uppnås. De 

som är verksamma i ledning och styrelse har troligtvis en annan erfarenhet av och ett annat 

sätt att se på intern kontroll än de som arbetar i den dagliga verksamheten. Det här innebär att 

förhållningssättet och mottagligheten för en modell är olika och därmed kan också modeller 

som skiljer sig åt vara nödvändigt. Det finns emellertid risker med att förlita sig allt för 

mycket på en modell eller ett ramverk. Power (2007) menar att med en standardiserad modell 

är det ett faktum att det kritiska tänkandet hos den enskilda individen lätt försvinner, vilket 

kan leda till att banken inte aktivt söker och identifierar risker själva i samma utsträckning. En 

risk är då att bankerna förlitar sig på att ett ramverk eller en modell automatiskt tar hand om 

den interna kontrollen.  Vad som är bäst för den enskilda banken är emellertid något som 

styrelse och ledning får avgöra. 

Etablerade modeller och system specifikt för banker gällande intern kontroll finns idag inte i 

någon vidare bemärkelse. Idag är det snarare riktlinjer och råd från Finansinspektionen och 

Baselkommittén som används utöver de lagar och regler som finns. I Basel II står det 

exempelvis att den interna rapporteringen bör omfatta regelbunden rapportering av relevant 

information på alla nivåer i banken. Det här kan tolkas på ett flertal olika sätt, både orden 

relevant och regelbunden kan ha olika innebörd i olika banker. Det här kräver en hel del av 
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bankerna själva och det kan uppstå en otydlighet i hur bankerna ska gå tillväga vid den interna 

rapporteringen. Det kan även innebära att det kan skilja sig åt i hur bankerna förhåller sig till 

olika problem som uppstår inom den interna kontrollen. Samtidigt är vissa delar av 

Baselregelverken väldigt komplexa, detaljreglerade och kan anses svåra att applicera i 

praktiken och experter behövs inom ämnet. Wiberg på SEB uttryckte en saknad av konkreta 

exempel och mer praktiska ramverk då han bland annat anser att god intern kontroll delvis 

handlar om att använda sig av ett ramverk. Eftersom COSO är ett etablerat ramverk tror 

Wiberg att en bank skulle vinna mycket på att använda sig av det, om banken lyckas applicera 

det i hela organisationen. Strandh (2007) anser emellertid att ”Three Lines of Defence”, se 

figur 7, är ett begrepp som vinner terräng när vi talar om riskhantering och intern kontroll. 

Modellen hjälper möjligtvis inte till att integrera den interna kontrollen i det dagliga arbetet, 

men den kan bidra till en ökad insikt om att den interna kontrollen är något som alla på 

banken tillsammans måste ta ansvar för. Modellen kan öka förståelsen för att om den första 

försvarslinjen inte fångar upp ett problem, ökar därmed belastningen på nästa linje och så 

vidare.   

Sammanfattningsvis kan en diskussion föras om ett ramverk eller en modell är ett verktyg för 

att nå ut med den interna kontrollen till alla i organisationen och därmed integrera den. I 

dagsläget är det inte en självklarhet för bankerna att använda en etablerad extern modell i 

deras arbete med den interna kontrollen, men det finns å andra sidan inga givna svar på att en 

modell skulle vara det bästa verktyget i frågan.  

5.3 Kommunikation   
Janouch (2011) slår fast att kommunikation är något av det svåraste som finns och för att 

bankerna ska nå ut med sitt syfte med den interna kontrollen krävs därmed tydlig 

kommunikation. På frågan om bankerna når ut med syftet med den interna kontrollen på alla 

nivåer i banken svarar SEB en fyra medan övriga banker svarar en sexa. Wiberg visar här på 

en insikt i att det finns en problematik med att nå ut med budskapet och syftet med den interna 

kontrollen på alla nivåer i banken. De spridda svaren från enkäterna, i jämförelse med 

respondenternas svar, förstärker att det finns en problematik i frågan och ger indikationer på 

att det i dagsläget finns en lucka hos de fyra svenska storbankerna i att kommunicera ut syftet 

med den interna kontrollen. Ytterligare indikationer på att det finns en lucka i 

kommunikationen är de spridda svaren från frågan om vad god intern kontroll gör för banken. 

Om inte alla på banken är medvetna om vad god intern kontroll gör för banken blir det svårt 
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att arbeta och eftersträva en god intern kontroll i banken. Om de som sitter ute på kontoren 

inte vet vad den interna kontrollen gör för banken, kan det bli svårt att exempelvis få den att 

bidra till högre lönsamhet. Resonemanget kan kopplas till tidigare diskussion i avsnittet om 

arbete och syftet med den interna kontrollen, då endast ett fåtal ansåg eller visste att den 

interna kontrollen bidrar till högre lönsamhet. En anledning till de spridda svaren kan vara att 

alla inte ser sin roll i systemet, alla på banken ser möjligtvis inte att varje enskild handling 

som de utför är ett bidrag till att öka bankens lönsamhet.  

Enligt Nilsson (2007) handlar kommunikation om att påverka andra till att förstå och handla i 

enligt med vad vi själva vill. Haglund (2005) påpekar att det, för att uppfylla målen med den 

interna kontrollen, är viktigt att de övergripande målen i företaget bryts ner till 

verksamhetsmål som därmed kan bli en del av verksamheten. För att få alla att sträva åt 

samma håll och arbeta mot samma mål krävs en helhet och en enhetlig syn på den interna 

kontrollen. Det innebär integrering och för att uppnå det krävs i första hand att informationen 

har nått fram till berörande. Eftersom integration betyder helhet är det viktigt att göra den 

interna kontrollen till att bli något gemensamt och kommunikationen blir här ett redskap. 

Enligt Lennéer-Axelsson & Thylefors (1991) modell med isberget, figur 6, går att tyda att 

styrelsen och ledningen måste vara medvetna om att det finns olika nivåer i organisationen. 

Det informella området med attityder och värderingar måste påverkas för att exempelvis 

uppsatta mål i det formella området ska nå fram samt gå att uppnå. Områdena är beroende av 

varandra och därför måste ledning och styrelse påverka på alla nivåer i organisationen. Svaren 

på enkäterna visade att nästan alla anställda kommer i kontakt med begreppet intern kontroll 

via kollegor, vilket visar på att kommunikationen i ett samtal kollegor emellan inte är att 

underskatta för att den interna kontrollen ska bli något gemensamt.   

På bankerna används idag olika verktyg för att kommunicera ut den interna kontrollen och en 

gemensam nämnare bland de fyra bankerna har visat sig vara e-learnings. Enkätsvaren visade 

dock att endast i genomsnitt hälften av de tillfrågade har uppgivit att de kommer i kontakt 

med den interna kontrollen via e-learnings. Det här kan kopplas samman med Leitchs (2008) 

åsikter om att skrivna procedurer och dokument ofta glöms bort och sällan är uppdaterade. 

Han menar även att ingen läser dem noga, de genomförs mekaniskt och ställs sedan undan. 

Att göra en e-learning, exempelvis en gång per år, kanske därmed inte är det bästa sättet att 

kommunicera på och för ledning och styrelse att nå fram. Lindahl på Nordea belyste dock 

vikten av nätverkande inom organisationen, att personalen pratar med varandra. Nätverkande 

kan leda till ett mer öppet klimat på banken där det känns mindre svårt att prata om 
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problematiska situationer och risker, vilket kan leda till effektivare kommunikationsflöden. 

Wiberg på SEB anser att ett annat sätt att kommunicera kan vara att banken blir tydligare med 

vilka krav som ställs i olika sammanhang. Med tydliga krav blir det enklare för personalen att 

veta vad som förväntas av dem och hur de ska agera i olika situationer.  

I en situation där det kan vara bra med tydliga riktlinjer är vid inskolning av nyanställda. För 

att från första dagen kunna bygga upp en kontrollmedvetenhet hos de anställda är det viktigt 

att de från början får lära sig och ta till sig bankens värderingar. Leitch (2008) menar på att 

det är svårt att ändra beteenden och om inte de nyanställda från början får lära sig de rutiner 

och värderingar som banken står för, blir det sedan svårt att ändra på det redan rutinmässiga 

beteendet. Alla intervjurespondenter berättar att bankerna har utbildningar för nyanställda, 

men på enkätfrågan om personalen som nyanställd fick lära sig och förstå bankens 

värderingar var svaren blandade. Här bör beaktas att det kan skilja sig mycket mellan olika 

kontor, men det överlag låga resultatet kan ändå uppmärksammas. Svaren kan ge indikationer 

på att de nyanställda inte prioriteras högt i frågan om att förstå och ta del av de värderingar 

som har att göra med att uppnå god intern kontroll på banken. Ramos (2006) med flera 

påpekar att effektiviteten i den interna kontrollen påverkas av det ansvar som varje individ tar 

och därmed blir även de nyanställda en viktig komponent i det interna kontrollsystemet.   

En förespråkare av människors samverkan i organisationen och vikten av kontrollmiljön är 

Haglund (2005). En förutsättning för att uppnå en god kontrollmiljö är kompetent personal 

samt att personalen har en gemensam etisk värdegrund. Det är styrelsen och ledningens 

ansvar att kommunicera ut bankens policys, riktlinjer och värderingar. I COSO-modellen, se 

figur 4, är information och kommunikation skaftet på paraplyet, vilket gör dem till mycket 

betydelsefulla komponenter i den interna kontrollen. Utan skaftet kan inte alla komponenter i 

modellen samverka med varandra och den interna kontrollen kan därmed inte bli effektiv. En 

annan modell som visar på vikten av att alla i organisationen måste förstå sitt syfte och sin roll 

i organisationen är ERM, se figur 5. Modellen skapades bland annat för att bryta ner 

riskkomponenter till mer specifika riskhanteringsmål för varje enhet för att alla ska känna sig 

delaktiga. Då effektivitet i kommunikation handlar om att uppnå olika syften kan det vara bra 

för de anställda att exempelvis få specifika riskhanteringsmål, vilka också kan bidra till att 

öka förståelsen för den interna kontrollen. Samtidigt kan modellerna även bli ett verktyg för 

att få den interna kontrollen att bli något gemensamt.   
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En annan aspekt på kommunikation i bankerna är frågan om personalen vet vem de ska vända 

sig till när det uppstår problem i arbetet. Alla intervjurespondenter säger att personalen vet 

det, men svaren från enkäterna var dock blandade. Att veta vem de anställda på banken ska ta 

kontakt med är ett verktyg för effektiva kommunikationsvägar och kan leda till att fler 

problem blir lösta. Det här kan i sin tur dessutom leda till en effektivare verksamhet. Viktigt 

att poängtera är även att Risk Managers och Complianceansvariga ska vara en del av övriga 

medarbetares dagliga arbete. Det finns egentligen ingen poäng med att ha Compliancetjänster 

om de inte används vid situationer där det skulle behövas. Personalen måste få lära sig när och 

hur de ska användas då det i en organisation är betydelsefullt att alla vågar säga till om de har 

gjort fel, för att undvika ”Do I tell my boss” syndromet, som Leitch (2008) uttryckte det. Att 

ta kontakt med en Risk Manager kan vara som att erkänna att jag inte vet och för att 

förebygga syndromet är det viktigt att bankens värderingar integreras i det dagliga arbetet, ner 

på individnivå. På Swedbank berättade Johansson att banken vill förmedla en känsla som inte 

ska uppfattas som polisiär. Det går hand i hand med att känna sig trygg i sin omgivning och 

att öppet våga prata om problem och risker. Johansson menar även att om alla på Swedbank 

lever efter kulturen och känner till den kommer man automatiskt in på kommunikationen. Om 

så är fallet, uppnås en effektiv kommunikation som på ett enkelt och naturligt sätt är 

integrerad i verksamheten.  

Sammantaget råder det lite olika uppfattningar mellan de som arbetar aktivt med den interna 

kontrollen och medarbetarna ute i verksamheten om vad den interna kontrollen gör och 

innebär. I en del frågor har intervjurespondenterna en något mer förskönad bild i jämförelse 

med enkätsvaren. En lucka i kommunikationen av bankens syfte och budskap kan anas. I figur 

10 på nästa sida finns en sammanfattning av ovan analyserade faktorer som påverkar hur väl 

kommunikationen av den interna kontrollen fungerar och därmed dess integration i 

verksamheten. På den vänstra sidan går att utläsa de anställdas uppfattningar och på den högra 

går att utläsa intervjurespondenternas. Med figuren visas att kommunikationen inte alltid når 

ut till alla anställda och därmed uppstår ett gap. Om kommunikationen hade varit optimal 

skulle alla svar funnits i mitten på strecket och den interna kontrollen hade då varit integrerad. 

I banker är det viktigt att kommunikationen är tydlig då banker tjänar pengar på att hantera 

andras pengar och det finns en risk i att konsekvenserna av ett litet misstag blir väldigt stora.   
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Figur 10 - Kommunikationsgapet 

5.4 Lagar och Regler  
Ett par av intervjurespondenterna har uttryckt en önskan om mer konkreta exempel och 

riktlinjer från ramverk och regelverk. De säger att det skulle kunna hjälpa banken att bli 

effektivare i sin interna kontroll och Wiberg på SEB anser exempelvis att uppsatta benchmark 

och strukturer för hur Baselregelverken praktiskt kan tillämpas på bästa sätt kan vara bra. 

Frågan är om även tydligare riktlinjer i lagar och regler inom intern kontroll skulle kunna 

hjälpa bankerna i deras arbete med den interna kontrollen.    

Baselregelverken finns till för att säkerställa stabilitet i det internationella banksystemet och 

regelverket behandlar exempelvis operativ risk. Regelverken anses av många vara komplexa 

och omfattande, vilka bankerna i vissa fall inte ser som särskilt praktiska. Då regelverken 

syftar till att förbättra banksektorns förmåga att hantera chocker och kriser är det av vikt att 

användarna ser dem som just praktiska och tillämpbara. Ett eventuellt gap mellan regelverk 

och användarna av dem bör därför uppmärksammas. Baselkommittén har vidare stort 

inflytande och bankerna följer naturligtvis deras regler och rekommendationer noga. En risk 

med att följa och förlita sig på ett detaljerat externt regelverk är att den enskilda banken tror 

att god intern kontroll kommer automatiskt. Enligt figur 8 krävs mer än så, det räcker inte 

med att följa ett externt regelverk för att uppnå god intern kontroll, utan det krävs ett aktivt 

arbete för att kommunicera ut syftet och därmed möjliggöra att den interna kontrollen blir 

integrerad. 
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I svensk Kod för bolagsstyrning finns principen följ eller förklara och principen gör det 

möjligt för Koden att ange vad som kan anses vara god bolagsstyrning och hur företagen kan 

gå tillväga för att uppnå det. Det här ger utrymme för egna tolkningar för bankerna, vilket 

även Finansinspektionens allmänna råd gör. Cederbaum på Swedbank anser personligen att 

regler som ger utrymme för tolkningar är något positivt och Hedegård på Handelsbanken tror 

att det kan vara svårt att styra bankernas interna kontroll i detalj. Däremot tyckte Wiberg på 

SEB att följ eller förklara borde gå ner en nivå djupare, det kan bli tydligare. Att ha den här 

typen av självregleringar gör det dock möjligt att höja ambitionsnivån inom området. En 

fördel med den här typen av regleringar kan vara att företagen ställer sig mer kritiska till den 

interna kontrollen, de måste själva tänka till en extra gång och förklara om de väljer att avvika 

från någon av Kodens principer. Det här kan i sin tur leda till en bättre bolagsstyrning och en 

högre nivå på den interna kontrollen då företagen tvingas att själva göra en bedömning och ett 

ställningstagande i frågan. En risk som å andra sidan möjligtvis kan uppstå med principen följ 

eller förklara är att det kan bli enkelt att avvika från Koden, då företagen kan se det som en 

utväg att ge en förklaring till en avvikelse istället för att ta tag i det bakomliggande problemet.  

Sammanfattningsvis råder det olika uppfattningar och åsikter om i vilken utsträckning 

detaljreglering eller självreglering är att föredra. För svenska banker är det dock av stor vikt, 

då bankerna numera finns på flera marknader än enbart i Sverige, att lagarna inte är hårdare 

här än i andra länder, vilket då skulle skada de svenska bankers konkurrenskraft.      

5.5 Risk 
Den största risken med den interna kontrollen är enligt intervjurespondenterna att det är något 

som alla på banken tror någon annan sköter. Hedegård på Handelsbanken anser att den största 

risken med att den interna kontrollen inte är effektiv eller inte är integrerad i hela 

verksamheten är att det sker fel som innebär ekonomisk eller juridiska skada för banken. I 

enkäten fanns frågan om det var internrevisorerna som har hand om den interna kontrollen på 

banken. Syftet med frågan var att undersöka om personalen ansåg att intern kontroll är något 

som någon annan arbetar med, att det är någon annans ansvar. På frågan har vi fått väldigt 

blandade svar och det indikerar på att det inte är en självklarhet för de anställda vem som har 

hand om den interna kontrollen på banken. Det här kan ses som en risk för bankerna då det är 

lätt att personalen förbiser tecken på att något är fel, eller underskattar vikten av att ta sitt 

ansvar. En ”det löser sig”- mentalitet kan då uppstå när det gäller att angripa problematiska 

situationer som inträffar i det dagliga arbetet. Wiberg på SEB uttrycker det som att den största 
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risken med bristande intern kontroll är att saker och ting faller mellan stolarna. Ett sätt att 

minska risken är genom fler tydliga riktlinjer och Lindahl på Nordea menar på att det handlar 

om att standardisera så många processer som möjligt för att det inte ska finnas någon tvekan 

om hur personalen ska göra i varje unik situation. I resonemanget går återigen att se en 

koppling till hur viktigt det är med att den interna kontrollen är integrerad i hela 

verksamheten. Svaren från enkäterna indikerar dock att det inte är en självklarhet för alla vem 

som ansvarar för den interna kontrollen i banken, vilket antyder att det kan finnas en brist i 

integreringen av den. I sammanhanget bör dock nämnas att enkätfrågan kan tolkas på olika 

sätt, då intern revision och intern kontroll lätt kan kopplas samman eller blandas ihop. Det är 

internrevisorerna som ska granska den interna kontrollen i bankerna och det kan vara så att en 

del tillfrågade uppfattar enkätfrågan som att det som efterfrågades var om det är 

internrevisorerna som ska granska och därmed sköta den interna kontrollen.  

Den interna kontrollen är ett sätt för bankerna att hantera sina risker. En av riskerna som 

involverar alla i företaget är den operativa risken; risken till förlust på grund av bristande eller 

felaktiga interna processer. Wiberg på SEB uttryckte en saknad av tydlighet i ramverk som 

hanterar den här typen av risker och The Institute of Operational Risk (2010) anser att det inte 

finns en enskild komplett metod för att hantera den operativa risken. Ett fungerande ramverk 

för operativ risk måste ha klara och effektiva kommunikationsvägar både upp och ner i 

organisationen, då det exempelvis enligt ERM kan vara svårt att kommunicera på ett bra sätt 

gällande risk. Om det finns brister i kommunikationen finns en risk att den enskilda 

medarbetaren fattar irrationella och felaktiga beslut gällande risktagande. Vid brist på 

exempelvis tydliga riktlinjer kan det uppstå problem i arbetet som kan skada bankens 

anseende utåt. Den här typen av risk benämns ryktesrisk och kom på tal under intervjuerna. 

Ryktesrisk benämndes då som en av de största riskerna för banken och den kan slå hårt mot 

banken om det endast sker ett litet fel, då ett litet misstag kan leda till minskat förtroende för 

dem. Eccles et al. (2007) anser att ett flertal olika företag idag inte vet hur de ska förhålla sig 

till ryktesrisk. En beredskapsplan för att hantera krissituationer är det närmaste många 

kommer hanteringen av ryktesrisk, men Eccles et al. (2007) uttrycker det som att veta vad 

första hjälpen är, är inte samma sak som att skydda sin hälsa. Någon närmare utredning av 

bankernas hantering av ryktesrisken har inte gjorts i den här studien, men det kan vara av 

intresse för bankerna att närmare beakta effekten och konsekvensen av den här risken, 

speciellt efter HQ Banks konkurs i höstas.   
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En bank utsätts ständigt för olika typer av risker, vilket också är en naturlig del av deras 

dagliga verksamhet då risker innebär affärsmöjligheter för banken. Det här betyder att desto 

bättre riskhantering en bank har, desto större möjligheter finns för att skapa ytterligare 

affärsmöjligheter och vinster. En risk med den interna kontrollen i sig är emellertid att det blir 

mer fokus på att kontrollera verksamheten istället för ett fokus på kärnverksamheten. Det kan 

vara lätt att banken vill skydda sig mot alla typer av risker, men kostnaden för kontrollen kan 

vara en risk i sig. Ett exempel på att kostnaden kan ta över nyttan är när en extern revisor 

påpekar brister som egentligen inte är av större betydelse, men som ändå går att anmärka på. 

Den externa revisorn väljer här att anmärka på bristen för att skydda sig själv, om det senare 

skulle visa sig att bristen får negativa konsekvenser. Den ansvarige för organisationen kan då 

känna ett behov av att åtgärda bristen, kanske i större omfattning än vad som är nödvändigt, 

för att själv känna en trygghet. En högre kostnad har här uppstått i förhållande till dess nytta.  

En tanke från resonemanget kring risk och intern kontroll är att det är oklart var gränsen för 

den interna kontrollen går. En risk kan innebära både hot och möjligheter och just med den 

interna kontrollen finns oändliga möjligheter, men ett hot är att kostnaden överstiger nyttan. 

Det finns ingen gräns för hur mycket tid och pengar som kan läggas ner på kontrollen, men 

däremot finns det förmodligen en gräns för nyttan. Leitch (2008) uttrycker det som att värdet 

av kontroll inte är värdet i sig, utan snarare känslan av den trygghet som skapas. I och med att 

värdet av kontrollen kan ligga i tryggheten den ger, kan det bli svårt att mäta nyttan av den 

interna kontrollen och därmed sätta det i förhållande till de kostnader och resurser som har 

lagts ner. En organisation måste i slutändan fokusera på sin kärnverksamhet och inte enbart på 

att kontrollera den, för utan verksamhet behövs ingen intern kontroll. Haglund (2005) menar 

på att kostnaderna för den interna kontrollen kommer att bli oproportionellt höga i förhållande 

till nyttan om den inte integreras i verksamheten och det dagliga arbetet. Med en intern 

kontroll som är integrerad i verksamheten, istället för att beaktas som en fristående 

komponent, blir den en naturlig del av arbetet och kan till slut bli självgående. Den interna 

kontrollen kommer då inte kräva lika mycket resurser och nyttan överstiger därmed troligtvis 

kostnaden.  

Med tanke på banksektorns utveckling de senaste årtiondena kan det idag anses extra viktigt 

för bankerna att fokusera på sin kärnverksamhet. Sedan slutet på 1960-talet har den svenska 

bankmarknaden utvecklats mycket och idag är alla de fyra svenska storbankerna 

universalbanker, vilket enligt Körberg (2011) innebär att komplexiteten i bankernas 

verksamhet har ökat. En snabb expansion av finansiell verksamhet är enligt 
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Finansinspektionen (2010b) förenat med stora risker och inom stora organisationer med ett 

flertal divisioner och affärsområden kan det utvecklas olika sätt att arbeta med den interna 

kontrollen. Wiberg på SEB uttryckte det som att det lätt kan bli lite spretigt. Tidigare bestod 

bankerna ofta av mindre kontor med en annan typ av organisationsstruktur och då ställdes 

förmodligen andra krav på den interna kontrollen. Cheferna träffade troligtvis sina 

medarbetare oftare, ansikte mot ansikte, och det gick att ha en annan typ av kommunikation 

än den som är möjlig idag. På grund av den expansion som har skett krävs nu andra sätt att 

arbeta med den interna kontrollen. Oavsett om cheferna och personalen inte träffas lika ofta 

idag är det viktigt att det finns en mentalitet i banken som gör att alla känner sitt ansvar och 

sin delaktighet i den interna kontrollen. För att lyckas med det här ställs det högre krav på 

integreringen av den interna kontrollen och kommunikationen kan här komma att bli om 

möjligt av ännu större vikt än tidigare.  

Avslutningsvis kan uppmärksammas att kostnaden för den interna kontrollen alltid ska ställas 

mot nyttan den ger, vilket också troligtvis är en fråga som ständigt står i fokus med tanke på 

den utveckling som sker inom banksektorn. Det här leder till att effektivare 

kommunikationsvägar är av ännu större vikt än tidigare, inte minst när det gäller riskhantering 

i bankerna.  

5.7 Sammanfattning  

I nedanstående figur sammanfattas analysen utefter respektive variabel. I figuren visas att 

målet med den interna kontrollen är att den ska bli integrerad och en förutsättning för att 

uppnå det är att alla variabler är fungerande samt samspelar med varandra. I dagsläget finns 

tecken på att så inte är fallet då vi i analysen har identifierat tendenser till brister inom 

respektive variabels område. Det går dock att märka en tendens till ökat fokus på den interna 

kontrollen i bankerna och en möjlig förklaring kan vara den senaste finanskrisen samt 

konkursen av HQ Bank. Alla intervjurespondenter uttryckte att den interna kontrollen i 

banken fungerar bra, trots det fanns tecken på en lucka i kommunikationen av den interna 

kontrollens syfte och budskap. Det är idag inte en självklarhet för alla anställda på bankerna 

vem som har ansvaret för den interna kontrollen och det är därför av yttersta vikt att det finns 

effektiva kommunikationsvägar genom hela organisationen. En diskussion kan föras om ett 

ramverk eller en modell behöver användas för att den interna kontrollen ska nå ut till alla i 

organisationen och det går att ana en efterfrågan av mer praktiska exempel och 

tillvägagångssätt utav lagar och regler, snarare än detaljstyrning av den interna kontrollen. Det 
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råder vidare lite olika uppfattningar inom bankerna om vad den interna kontrollen gör för 

banken och en lucka i kommunikationen av bankens syfte och budskap med den interna 

kontrollen anas. I en del frågor har intervjurespondenterna en något mer förskönad bild i 

jämförelse med enkätsvaren. 

 
Figur 11 - Sammanfattning analys 
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6. Slutsats  
Syftet med föreliggande uppsats var att med hjälp av intervjuer och enkäter bidra till en insikt 

samt analysera hur den interna kontrollen kommuniceras ut och om den interna kontrollen kan 

anses vara integrerad i de svenska storbankernas verksamheter idag.  

Arbetet med den interna kontrollen i de svenska storbankerna fungerar väl och det går att 

märka en tendens till ökat fokus inom området samtidigt som bankerna har ett relativt lika 

synsätt på arbetet med den interna kontrollen. Medarbetarna i bankerna uppfattar arbetet med 

den interna kontrollen som högt prioriterat och det finns en medvetenhet om den interna 

kontrollens betydelse. Å andra sidan finns tecken på att de anställda inte alltid ser sitt eget 

bidrag till att skapa en bättre intern kontroll i banken eller vet fullt ut vart de ska vända sig när 

problem uppstår i arbetet.  

För att den interna kontrollen i de svenska storbankerna ska vara väl fungerande ska den vara 

integrerad i hela verksamheten. En integrerad intern kontroll är inte något som kommer 

genom endast efterlevnad av exempelvis ett regelverk, utan är något som bankerna måste 

arbeta aktivt med. Arbetet ska vara en ständigt pågående process och kommunikationen blir 

därför ett viktigt redskap. En samlad bedömning och en jämförelse av intervjurespondenternas 

svar och enkäternas svar visar att ett gap kan anas i kommunikationen av den interna 

kontrollen och det finns därmed också en brist i integrationen av den. Om de anställda inte 

förstår syftet med den interna kontrollen eller dess innebörd kan det vara svårt att få den att 

exempelvis bidra till högre lönsamhet för banken.  

Ett hjälpmedel för att alla i organisationen ska förstå syftet och budskapet med den interna 

kontrollen samt inse sin egen roll i kontrollsystemet kan vara en förklarande modell. Den kan 

även hjälpa de anställda till en medvetenhet och ett engagemang för den interna kontrollen. 

Modellen bör således anpassas till en nivå som leder till att alla anställda förstår sitt ansvar 

och den kan därför skilja sig åt från den modell som styrelse och ledning använder sig av i 

arbetet med den interna kontrollen. I en situation där det är bra för banken att använda sig av 

en tydlig modell är vid inskolningen av nyanställda. För att alla anställda ska få förståelse för 

hur betydelsefull den interna kontrollen är blir det viktigt att från första dagen bygga upp en 

kontrollmedvetenhet. Ju längre tiden går, desto svårare blir det att ändra på inlärda rutiner och 

beteenden.  
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En modell som har till syfte att fungera som ett verktyg i kommunikationen är av vikt för 

integreringen av den interna kontrollen och det grundar sig bland annat i att integration 

betyder just helhet. Om de anställda inte fullt ut förstår sin roll i helheten blir det svårt för 

banken att uppfylla den interna kontrollens syfte. För att få alla i banken att arbeta mot samma 

mål måste syftet nå ut och integreras i hela verksamheten och därmed bli något gemensamt. 

Med en intern kontroll som är integrerad i hela verksamheten blir den också en naturlig del av 

det dagliga arbetet. Det här är viktigt att belysa då det inte finns någon gräns för hur mycket 

kostnader som kan läggas ner på den interna kontrollen, men det finns en gräns för nyttan. En 

organisation måste i slutändan fokusera på sin kärnverksamhet och inte enbart på kontrollen, 

för utan verksamhet behövs ingen intern kontroll.  
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7. Avslutande reflektioner  
Studien har visat på att det finns indikationer på en lucka i kommunikationen av den interna 

kontrollen i de svenska storbankerna. Resultaten baseras på enkätundersökningarna samt 

intervjuer med personer som på ett eller annat sätt arbetar med intern kontroll på bankerna. Vi 

har emellertid inte lyckats träffa personer med samma titel från alla bankerna, vilket kan ha 

påverkat intervjusvaren då personerna har olika kunskaper, erfarenheter och syn på ämnet. 

Vidare hade en mer utförlig enkät förmodligen gjort att vi kunnat dra ytterligare slutsatser om 

den interna kontrollen i bankerna och nu när vi i efterhand har mer kunskap i ämnet hade vi 

ställt andra typer av frågor. En annan reflektion är att bankerna arbetar med olika projekt för 

att förbättra den interna kontrollen, bland annat arbetar SEB med att kommunicera ut nya 

definitioner, vilket kan ha påverkat vårt resultat.  

Studien har visat att intresset för intern kontroll är stort, aktuellt och intresseväckande. Alla 

har något att säga om det och i efterhand kan vi konstatera att intern kontroll handlar om så 

mycket mer än vi kunnat ana. Området är väldigt brett och när vi angrep problemet var vi inne 

på helt andra områden, teori och tankar än det som faktiskt kom ut utav den här studien. Intern 

kontroll visade sig bygga mer på vilka grundläggande värderingar som finns i verksamheten, 

snarare än ett strikt kontrollsystem.  

I efterhand kan vi konstatera att intern kontroll är av stor vikt för de svenska bankerna och vi 

hoppas att studien kan bidra med en insikt om hur bankerna ser på den interna kontrollens 

betydelse. Vår förhoppning är att studiens material kan ligga till grund för fortsatta studier 

inom området.  

7.1 Förslag till vidare forskning  

I den här studien har vi lyckats samla in en hel del empiri från de svenska storbankerna och 

det vore därför intressant att kunna använda det i en framtida studie. Ett förslag är att 

exempelvis använda det till att göra en modell för arbetet med den interna kontrollen i 

bankerna. Det vore även av intresse att se om det skulle vara en särskild modell för styrelse 

och ledning och en annan för personalen ute i verksamheten. Resultatet utav en sådan studie 

skulle förmodligen vara användbart för många banker idag.  Ett annat förslag är att undersöka 

om det finns skillnader mellan stora och små banker i sättet att arbeta med den interna 

kontrollen, då vi i den här studien har noterat och uppmärksammat de senaste årens utveckling 
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av banksektorn. Av intresse är då att undersöka hur integreringen ser ut och om möjligtvis 

kommunikationsflödena blir effektivare i en mindre, alternativt större organisation. En 

jämförelse skulle kunna göras av olika typer av banker, exempelvis jämföra en 

investmentbank och en affärsbank.  

Ett annat område som skulle vara intressant att studera är lagar och regler inom området intern 

kontroll. Idag finns tecken på att det kommer mer och mer regleringar för varje ny skandal 

som uppdagas, både finanskriser och företagsskandaler. En studie skulle kunna visa på 

marknadens förmåga att vara självreglerad. EU-kommissionen har nyligen uttalat att den 

svenska modellen med självregleringar är positivt för bolagsstyrningens framtid och 

slutsatserna utav en studie av detta slag skulle kunna visa på om självregleringar eller 

detaljstyrning är det rätta när det gäller intern kontroll.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide   
Presentation 

1. Vad arbetar du med på banken, din position? 
2. Vad har du för erfarenhet av intern kontroll?  

Introduktion 
3. Hur arbetar ni, generellt, med den interna kontrollen?  
4. Vad anser banken vara syftet med intern kontroll? 
5. Hur definierar banken god intern kontroll? 
6. Vad är bankens mål med arbetet av intern kontroll? 

Modeller och system 
7. Arbetar ni efter någon speciell modell? I så fall, vilken och varför? 
8. Vem har utformat ert interna kontrollsystem? 
9. Hur ofta sker uppdateringar och omarbetning av modeller? 

Kommunikation  
10. På vilket sätt kommunicerar banken ut sitt syfte med intern kontroll till era 

medarbetare? 
11. Hur aktivt jobbar ni med att få ut ert syfte och mål med den interna kontrollen? 
12. Anser du att det når fram? 
13. Enligt teorin om intern kontroll är en viktig fråga att den integrerar i hela verksamheten 

- Hur ser du på det? – Anser du att ni uppnår detta på banken? 
Lagar och regler 

14. Vad anser du om nuvarande reglerverk för hantera god intern kontroll? (Exempelvis – 
vad anser du om följ eller förklara?)  

15. Hur anpassade ni er till de förändringar som gjordes i och med att Basel 2 kom? 
16. Anser du att ramverket för operativ risk är applicerbart i praktiken? 

Riskhantering 
17. Enligt teorin ska den risk organisationen är villig att ta (målen), överensstämma med 

den risk organisationen tar.  – Hur går ni till väga för att hantera detta? Är det något ni 
arbetar med? 

18.  Vart anser du att den största risken ligger med att den interna kontrollen inte är 
effektiv eller inte integrerad i hela verksamheten på alla nivåer?  

19. Om problem uppstår i det dagliga arbetet, anser du att organisationen är uppbyggd på 
ett sådant sätt att personal vet vem de ska vända sig till?   

Allmänt och framtiden 
20. Anser du att det generellt finns några speciella frågor där det bör läggas ytterligare 

resurser och som kräver fortsatt utveckling?  
21. Vad har ni lärt er av HQ Bank – krisen? Har ni börjat arbeta på något annat sätt?  
22. Vad ser du för framtidsutsikter på området? Mer regleringar för varje ny skandal? Är 

det rätt väg att gå?  
23. Har du själv reflekterat över något vi inte tagit upp?  
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Bilaga 2 – Enkätformulär  
Nedan följer ett antal påståenden som vi önskar Er uppfattning om, svara utifrån Er personliga uppfattning. Vid 
frågor med skala 1-7 är 1 det mest negativa svaret och 7 det mest positiva. Tack för din medverka och ditt bidrag 
till vårt examensarbete!  

Caroline Andersson och Emelie Nyman 

1. Arbetet med intern kontroll är något jag upplever prioriteras högt på SEB  
 

o 1 – instämmer inte alls   
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 – instämmer helt och hållet  

2. Min uppfattning är att SEBs interna kontroll är väl fungerande 

o 1 – instämmer inte alls  
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 – instämmer helt och hållet  

 

3. Jag är väl införstådd med vad god intern kontroll gör för SEB  
 

o 1 – instämmer inte alls  
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 – instämmer helt och hållet  

4. God intern kontroll bidrar till högre lönsamhet för SEB  
 

o 1 – instämmer inte alls  
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 – instämmer helt och hållet  

5. Jag är bekant med modellen ”Three lines of defence”  
Välj ett av alternativen nedan  

o Nej, den har jag aldrig hört talas om  
o Känns bekant, den har jag hört talas om någon gång  
o Ja, den är jag väl bekant med  
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6. När jag var nyanställd fick jag tidigt lära mig och förstå SEB:s värderingar  
 

o 1 – instämmer inte alls  
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 – instämmer helt och hållet  

7. Det är internrevisorerna som har hand om den interna kontrollen i SEB  
 

o 1 – instämmer inte alls  
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 – instämmer helt och hållet  

 
8. Jag är väl införstådd med hur SEB definierar god intern kontroll  
 

o 1 – instämmer inte alls  
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 – instämmer helt och hållet  

9a. Jag vet vem som är Risk Manager på mitt kontor/ i min region  
Välj ett av alternativen nedan  
 

o Ja 
o Inte direkt, men jag vet hur jag kan ta reda på det  
o Nej  

9b. Jag vänder mig till den här personen när jag får problem  
Välj ett av alternativen nedan  
 

o Ja, alltid  

o Ja, men jag försöker lösa problemet själv först i den mån jag kan och har befogenhet till  

o Nej, jag löser alltid mina problem själv  

o Nej, jag vet inte vem det är  

10. Jag kommer i kontakt med begreppet intern kontroll via t.ex. Flera svarsalternativ är möjliga 

o Internutbildningar via e-learnings  
o Internutbildningar via personliga möten  
o Utvecklingssamtal  
o Via kollegor  
o Intranät  
o Möten  
o Konferenser  
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11. God intern kontroll för mig är: Flera svarsalternativ är möjliga  
 

o Det är en del av det dagliga arbetet  
 

o Något som alla på banken måste hjälpa till att ta ansvar för 
 

o En del av vår företagskultur  

o Kontinuerliga granskningar och kontroller av vår verksamhet  

o Något som internrevisorerna arbetar med  
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Bilaga 3 – Påståenden till intervjupersoner  
Nordea når ut med sitt budskap och sitt syfte med intern kontroll på alla nivåer i 

banken 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Intern kontroll är något Nordea prioriterar högt 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

God intern kontroll bidrar till högre lönsamhet 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Nordeas medarbetare är väl införstådda med vad god intern kontroll innebär för 
banken 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Den interna kontrollen på Nordea fungerar väl 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 


