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Förord 

Examensarbetet är den avslutade delen i vår utbildning på Affärssystemprogrammet 

och det har varit en lärorik och insiktsfull process. Inspirationen till det valda ämnet 

har växt fram successivt i många av de kurser vi läst under utbildningens gång och 

blev för oss ett intressant ämne att göra en studie om. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare Eva Berggren som stöttat och kritiskt 

granskat uppsatsen under processens gång.  Vi vill även tacka vår examinator Titti 

Eliasson och övriga opponentgrupper som kritiskt granskat och bidragit med råd 

under seminarierna. 

 

Marie Johansson och Lina Persson  



 

Sammanfattning 

Affärssystem är vanligt förekommande i företag och används delvis för att hantera 

den finansiella informationen i verksamheten. Det finns de som anser att riskerna för 

kvaliteten av den finansiella informationen har ökat genom affärssystemet, men det 

finns samtidigt de som anser att den interna kontrollen förbättras genom 

affärssystemet. Interna kontroller av den finansiella informationen har på senare år 

blivit reglerade för börsnoterade bolag på den svenska kapitalmarknaden.  

Syftet med uppsatsen är att beskriva och skapa en förståelse för hur börsnoterade 

bolag på den svenska kapitalmarknaden kontrollerar kvaliteten av den finansiella 

informationen i sina affärssystem. I studien tillämpas en kvalitativ 

undersökningsmetod där fyra börsnoterade bolag i västra och södra Sverige 

undersöks. Primärdata samlas in genom intervjuer med fyra respondenter, en från 

varje bolag. Företag och respondenter är anonyma i undersökningen och intervjuerna 

genomförs ansikte mot ansikte hos respondenterna på företagen. Sekundärdata samlas 

in genom både artiklar och läroböcker. I den teoretiska referensramen behandlas 

områden inom begreppen affärssystem och intern kontroll. Begreppet finansiell 

information genomsyrar hela den teoretiska referensramen men behandlas mer 

ingående under rubriken affärssystem. 

Resultatet av studien visar att de börsnoterade bolag som undersöks kontrollerar 

kvaliteten av den finansiella information som finns i affärssystemet både genom 

automatiska kontroller som finns inbyggda i affärssystemet, men även genom 

manuella kontroller. Företagen har däremot olika synsätt på kontroller och använder 

dem i olika utsträckning. Det visade sig att formaliserade rutiner för interna kontroller 

är begränsade i de företag som undersökts. 

  



 

Abstract 

Many companies use Enterprise Resource Planning (ERP) systems to run the business 

and to manage financial information. There are those who believe that the risks to the 

quality of the financial information has been enhanced by the ERP system, but there 

are also those who believe that internal control is improved by the ERP system. 

Internal control over financial information has in recent years been regulated for listed 

companies on the Swedish capital market. 

The purpose of this essay is to describe and create an understanding of how 

companies listed on the Swedish capital market controls the quality of the financial 

information in their ERP systems. The study applies a qualitative research method 

where four listed companies in western and southern Sweden are studied. Primary 

data is collected through interviews with four respondents, one from each company. 

Companies and respondents are anonymous in the essay and the interviews are 

conducted face-to-face with respondents at their respective company. Secondary data 

is collected through articles and textbooks. The theoretical framework covers areas 

within the concepts of ERP systems and internal controls. The concept of financial 

information permeates the entire theoretical framework, but is described in more 

detail under the heading ERP system. 

The results of the study shows that the listed companies which was studied controls 

the quality of the financial information contained in the ERP system through 

automatic controls that are built into the ERP system, but also through manual 

controls. The companies’ however has different views on the controls and they are 

using them in different degrees. It was also found that formalized procedures for 

internal controls are limited in the companies’ that has been studied.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Företag använder sedan en tid affärssystem som stöd för att bedriva sin verksamhet. 

Affärssystem integrerar olika delar av verksamheten vilket skapar möjlighet att få 

tillgång till och att arbeta med konsekvent information. Genom att lagra all 

information i en central databas blir informationen konsekvent i hela verksamheten, 

vilket också inkluderar den finansiella informationen (Beynon-Davies, 2009). 

Användare kan enligt Xu, Horn Nord, Brown och Nord (2002) till viss del lägga till, 

ändra och ta bort information direkt mot databasen vilket gör att alla har samma 

information som utgångspunkt i deras arbete. 

Xu et al. (2002) har gjort en studie om hur införandet av affärssystem påverkat 

kvaliteten av data, det vill säga att data är korrekt, aktuell, fullständig och konsekvent. 

Studien visade att datakvaliteten förbättrats efter att affärssystem införts eftersom 

enhetlig data lagrades i en central databas. De kom fram till att införandet av 

affärssystem även medförde en del nya problem eftersom det krävdes mer interna 

kontroller av användares tillgång till känslig företagsinformation. Affärssystem kan 

enligt Hunton, Wright och Wright (2004) och Turner och Owhoso (2009) medföra 

risker avseende den interna kontrollen eftersom en större grupp användare har tillgång 

till den centrala databasen i affärssystemet, vilket gör att flera användare har 

möjlighet att påverka innehållet. Hunton et al. (2004) anser att de inbyggda kontroller 

som finns i affärssystem därför endast är effektiva för organisationer om de används 

och underhålls på rätt sätt.  

Finansiell information hämtas ur affärssystemets databas och ligger till grund för 

finansiella rapporter enligt Romney och Steinbart (2009) som anser att informationen 

av den anledningen bör vara riktig för att visa en korrekt bild av företagets 

ekonomiska ställning. Morris (2011) kom fram till genom en undersökning av företag 

som har implementerat affärssystem, där implementeringarna ägt rum mellan 1994 

och 2003 har färre svagheter i interna kontroller och att den interna kontrollen av den 

finansiella informationen väsentligt förbättrats. Altamuro och Beatty (2009) anser att 

interna kontrollsystem är nyckeln för att erhålla en finansiell redovisning som håller 

hög kvalitet och menar på att företag under en längre tid har använt interna kontroller 

frivilligt av samma syfte. De beskriver att interna kontroller har blivit reglerade för att 

skydda företagens intressenter efter att det uppdagats flera stora 

redovisningsskandaler. Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2010) står bakom 

regelverket Svensk kod för bolagsstyrning som ska följas av företag listade på den 

svenska kapitalmarknaden. Syftet med Svensk kod för bolagsstyrning är att 

säkerställa att svenska börsnoterade bolag bedrivs på ett effektivt och 

förtroendeingivande sätt för dess aktieägare. Förtroende hos investerare på 

aktiemarknaden är avgörande för att upprätthålla deras intresse att investera i bolaget 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010). 
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1.2 Problemdiskussion 

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till enligt Turner och Owhoso (2009) avseende 

kvaliteten av den finansiella informationen i affärssystemet och anser att användare 

har en central roll. Romney & Steinbart (2009) anser att när en stor mängd användare 

utgår från en gemensam databas i ett affärssystem där användare har möjlighet att 

påverka innehållet i databasen finns det en risk att data blir felaktig. Data som sedan 

blir till information som sprids och används i organisationen. Användare kan enligt 

Lundblad (2005) vara både behöriga och obehöriga och kan vara personer som arbetar 

på det specifika företaget, är tidigare anställda eller helt främmande personer. En 

behörig användare innebär enligt Baltzan och Phillips (2009) att användaren fått 

tillstånd att se information och utföra transaktioner i systemet, därmed avses 

obehöriga användare de användare som inte har något tillstånd. Användare kan enligt 

Romney och Steinbart (2009) vara omedvetna om att de behandlar data på ett felaktigt 

sätt och anser därför att företag också bör hålla reda på vad användarna utför i 

systemen. Brist i intern kontroll av användare kan enligt Turner och Owhoso (2009) 

leda till att viktig data kan gå förlorad eller att felaktiga ändringar sker i 

affärssystemet. Det är därför intressant i denna undersökning att skapa en förståelse 

för hur företag kontrollerar användningen av sina affärssystem och vad företagen 

själva anser utgör potentiella risker för kvaliteten av den finansiella informationen.  

Det kan vara svårt enligt Roland (2007) att manuellt kontrollera att all finansiell 

information som genereras ur affärssystem är felfri eftersom det många gånger sker 

en stor mängd transaktioner dagligen. Med hänsyn till den tid alla manuella kontroller 

skulle ta måste företagen bestämma vilka kontroller de ska fokusera på, vilket i sig 

kan vara svårt att avgöra. Vid implementering av affärssystem erhålls inbyggda 

kontroller som kan vara till stöd för intern kontroll (Roland, 2007). En stor del av 

undersökningen kretsar kring de kontroller som företagen använder för att säkra 

kvaliteten av den finansiella information som genereras ur affärssystemet. 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) är enligt Mjölnevik (2010) den amerikanska 

motsvarigheten till Svensk kod för bolagsstyrning men skillnaden är att SOX består 

av lagar. I Svensk kod för bolagsstyrning kan företag välja att bortse från vissa 

punkter men då ska det framgå en förklaring till avvikelsen. SOX och Svensk kod för 

bolagsstyrning uppstod på grund av förtroendekris från intressenternas sida eftersom 

det fanns påtagliga brister i den finansiella rapporteringen (Mjölnevik, 2010). Utifrån 

de brister som uppstått i den finansiella rapporteringen samt att svenska börsnoterade 

företag inte är tvingade till att följa Svensk kod för bolagsstyrning, är det intressant att 

skapa en förståelse för hur företag ser på sambandet mellan interna kontroller och 

intressenters förtroende och hur deras arbetsordning för intern kontroll ser ut. Det är i 

sammanhanget också intressant att veta vad företagen anser krävs för att ha en 

effektiv intern kontroll samt vad effektiv intern kontroll innebär ur företagets 

synvinkel. 
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Interna kontroller och finansiell information i kombination med affärssystem är ett 

begränsat utforskat område men berör ett aktuellt ämne som är av stor betydelse för 

trovärdigheten av finansiell information.  

1.3 Problemformulering 

Hur kontrollerar börsbolag på den svenska kapitalmarknaden kvaliteten av den 

finansiella informationen i sina affärssystem? 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att beskriva och skapa en förståelse för hur börsnoterade bolag på 

den svenska kapitalmarknaden kontrollerar kvaliteten av den finansiella 

informationen i sina affärssystem. 
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2. Teoretisk referensram 

Struktur av den teoretiska referensramen 

Referensramen är indelad i huvudområdena affärssystem och interna kontroller. Varje 

huvudområde inleds med en övergripande beskrivning för att sedan gå in djupare 

inom olika delområden.  

Den teoretiska referensramen inleds med en beskrivning av vad ett affärssystem är 

samt hur det är uppbyggt. I beskrivningen framgår det att affärssystem behandlar både 

data och information (Chaffey & Wood, 2005) och därför förklaras skillnaden mellan 

begreppen. Därefter beskrivs hur datakvalitet påverkar 

informationskvalitet. Den finansiella informationen 

hanteras enligt Romney och Steinbart (2009) i 

redovisningssystem som på engelska kallas Accounting 

Information Systems (AIS) vilket kommer att beskrivas 

övergripande. XU (2009) anser att det inom AIS finns 

olika riskfaktorer som kan påverka kvaliteten av den 

finansiella informationen, och därmed inleds ett område 

som handlar om interna kontroller.  

Interna kontroller beskrivs mer djupgående där det också 

förtydligas varför det är lämpligt att kontrollera den 

finansiella informationen i företag. I sammanhanget 

kommer det framgå hur intressenters förtroende påverkas 

av kvaliteten av den finansiella informationen (Romney 

& Steinbart, 2009) samt vad regelverket Svensk kod för 

bolagsstyrning har för inverkan i arbetet med interna 

kontroller i börsnoterade bolag. Revisorns roll i arbetet 

med interna kontroller kommer att skildras samt hur 

omfattande arbetet med interna kontroller kan vara.  

Processen med interna kontroller kan enligt COSO 

(2011) och ISACA (2012) underlättas genom stöd från 

olika ramverk, vilket kommer att beskrivas närmare. Den 

teoretiska referensramen avslutas med att diskutera 

generella IT kontroller och riskhantering, och för att 

konkretisera vad verksamheter praktisk kan använda sig 

av i arbetet med de interna kontrollerna beskrivs både 

automatiska- och manuella kontroller.  

 

 

Figur 1: Struktur över teoretisk 

referensram (egenkonstruerad) 

Affärssystem

Data-och 
informationskvalitet

Finansiell informationskvalitet

Interna kontroller

Revisorns roll

Ramverk inom interna 
kontrollerr och IT

Generella IT kontroller 
och riskhantering

Manuella-och 
automatiska kontroller

Intressenters förtroende och 
Svensk kod för bolagstyrning
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2.1 Affärssystem  

Affärssystem definieras enligt Magnusson och Olsson (2008) som standardiserade, 

verksamhetsövergripande systemstöd. Standardiserade innebär att systemet inte är 

anpassat specifikt efter köparens verksamhet utan är leverantörsspecifika, vilket 

innebär att leverantörerna utvecklar en version som företaget får anpassa sig efter. 

Verksamhetsövergripande innebär att företaget får kontroll och insyn över all data i 

organisationen vilket leder till att beslut kan fattas på rationella grunder. Det sista 

begreppet systemstöd står för den mjukvara som gör att hanteringen av informationen 

kan ske på ett effektivt sätt (Magnusson & Olsson, 2008).  

Affärssystem innehåller enligt O´Brien och Marakas (2009) en mängd olika 

integrerade moduler av ett företags basprocesser där moduler för tillverkning, 

redovisning och försäljning är vanligt förekommande. All data i organisationen lagras 

i en gemensam databas vilket innebär att de olika avdelningarna i företaget får 

tillgång till data i realtid.  Boddy, Boonstra och Kennedy (2008) menar på att innan 

affärssystem fanns hade varje avdelning i organisationen separata informationssystem 

för att utföra sina arbetsuppgifter vilket gjorde att informationsutbyten inte kunde ske 

automatiskt mellan avdelningarna. Informationssystemen kunde vara integrerade med 

varandra men det kunde likväl vara komplext att föra över information mellan 

systemen. De anser att affärssystem hanterade problemet med informationsdelning 

genom att istället använda en integrerad plattform för de interna processerna i 

företaget, så att informationen kunde flöda runt smidigt i organisationen (Boddy et al., 

2008).  

2.1.1 Data - och informationskvalitet  

Data och information är enligt Chaffey och Wood (2005) ord som är vanligt 

förekommande i affärssystemssammanhang men de anser att orden har olika 

betydelser. Data är rå fakta som samlas in, lagras och behandlas av ett 

informationssystem och består av fakta om aktiviteter som sker i företaget. Aktiviteter 

kan exempelvis vara data om försäljning, där det kan framgå datum när försäljningen 

skedde och hur stor kvantitet som sålts. Data som har behandlats så att det har en 

mening för en användare kallas för information. Användare utgår från informationen 

när beslut fattas och finns felaktig data i databasen innebär det att felaktig information 

skapas vilket i sig leder till att felaktiga beslut fattas (Chaffey & Wood, 2005).  

Xu et al. (2002) kom fram till genom en studie att datakvaliteten blivit bättre efter 

affärssystemet införts i företaget. I studien beskrivs att god datakvalitet handlar om att 

data är korrekt, aktuell, fullständig och konsekvent. Förbättringen berodde till stor del 

på att all data lagrades i en gemensam databas och att informationen presenterades 

konsekvent för alla användare i företaget, dock undersöktes endast två större företag. 

Innan affärssystemet införts kunde det vara svårt för användare att veta vilken data 

som var aktuell eftersom den ofta var lagrad i flera olika databaser. Xu et al. (2002)  

anser att datakvaliteten kan förbättras genom att företag lär sig förstå de 

underliggande faktorer som påverkar datakvaliteten. 
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God informationskvalitet innebär enligt Beynon-Davies (2009) att informationen är 

felfri, fullständig och relevant för situationen som den krävs för och att den är i 

realtid. Lundblad (2005) anser att många företag hanterar informationen i 

verksamheten med hjälp av informationssystem och för att uppnå god 

informationskvalitet måste systemen vara säkra.  

Finansiell informationskvalitet 

Med finansiell information avses enligt Chaffey och Wood (2005) information som 

genererats från olika affärshändelser som kan ske både inom företaget eller med andra 

organisationer eller privatpersoner. Beynon-Davies (2009) beskriver att företag kan 

använda en redovisningsmodul i affärssystemet för att behandla finansiell 

information. Accounting Information Systems (AIS) är enligt Romney och Steinbart 

(2009) system som behandlar, lagrar och fångar in finansiell data för att producera 

finansiell information som kan användas vid beslutsfattande. XU (2009) anser att AIS 

är betydelsefullt för organisationer och att de därför bör lägga fokus på att kontrollera 

faktorer som kan påverka kvaliteten av informationen i systemet.  

 

I samband med informationshanteringen finns det risker enligt Turner och Owhoso 

(2009) som bör observeras och kontrolleras. Ur ett finansiellt perspektiv 

uppmärksammas framförallt risken av användares tillgång till värdefull information i 

organisationen. Om det finns svagheter i den interna kontrollen där obehöriga har 

tillgång till finansiell information som de kan bearbeta finns det en risk att 

informationen ändras, försvinner eller förstörs. Risken att misslyckas med interna 

kontroller inom AIS kan minskas enligt De Korvin, Shipley och Omer (2004) genom 

att företag skapar en större förståelse av potentiella risker samt arbetar proaktivt med 

dem. XU (2009) har gjort en fallstudie om hur system, intressenter och 

organisatoriska faktorer påverkat kvaliteten på information inom AIS och kom fram 

till att kompetent personal är lika avgörande för kvaliteten som själva systemet och 

inputkontrollen, det vill säga vad som skrivs in i systemet. De organisatoriska 

faktorerna som bland annat innefattar utbildning av personal och organisationskultur 

är därmed lika betydande för kvaliteten som de faktorer som berör systemet (Xu, 

2009).  

2.2 Interna kontroller 

Den största anledningen till att ha kontroller av finansiell information i ett företag är 

enligt Romney och Steinbart (2009) att det finns betydande risker som är riktade mot 

företagens finansiella redovisning. De beskriver fyra typer av hot som finns mot 

företags redovisningssystem där de tre sistnämnda kan anses vara mer aktuella för 

svensk kontext.  

  Naturkatastrofer och politiska katastrofer som bland annat kan innefatta 

bränder, orkaner, krig eller terroristattacker. 

  Mjukvaru- och utrustningsfel som innebär systemkrascher, funktioner som 

inte fungerar eller felbehandlingar.  
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 Oavsiktliga handlingar innebär fel som sker på grund av användares 

oförsiktighet eller okunskap. Kan också innefatta att data tagits bort av 

misstag eller att data blivit felplacerat. 

 Avsiktliga handlingar innefattar bland annat sabotage, bedrägerier och 

datorattacker.  

Företag kan skydda sig mot olika hot enligt Carrington (2010) genom att tillämpa 

interna kontroller vilket kan bedömas vara den revision som ett företag själva gör i 

sin verksamhet och är ett verktyg för att ha kontroll över verksamheten. När interna 

kontroller utformas är de ofta samlade i någon form av internkontrollsystem. För att 

ett företag ska kunna påstå att de har god intern kontroll innebär det att de har ett 

internkontrollsystem som inte lämnar utrymme för misstag eller att felaktigheter sker 

avseende den finansiella informationen (Carrington, 2010).  

2.2.1 Intressenters förtroende och Svensk kod för bolagsstyrning 

Svagheter i interna kontroller kan enligt Turner och Owhoso (2009) försämra 

intressenters förtroende för organisationen. Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

(2010) har tagit fram Svensk kod för bolagsstyrning för att bolagen ska kunna 

säkerställa att företaget styrs på ett effektivt sätt och på så sätt skapa förtroende hos 

aktieägare. Svensk kod för bolagsstyrning är ett komplement till gällande lagstiftning 

i Aktiebolagslagen och Bokföringslagen. Bolag kan välja att inte följa alla punkter i 

Svensk kod för bolagsstyrning, men måste då motivera varför de valt bort en viss 

punkt och beskriva hur de har gått tillväga istället. Svensk kod för bolagsstyrning står 

för självreglering och utgör en norm för hur bolagsstyrning ska gå till i Sveriges 

näringsliv. I punkt 7.4 i Svensk kod för bolagsstyrning som berör interna kontroller 

står det att det är styrelsens ansvar att säkerställa att bolaget har god internkontroll 

och att de har formaliserade rutiner som är i enlighet med lagstiftning. Genom att 

säkerställa att de interna kontrollerna är av god kvalitet kan bolagen på så sätt 

försäkra sig om att de finansiella rapporterna följer lagar, redovisningsstandarder och 

andra krav som bolagen ska följa (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010). 

Mjölnevik (2010) anser att det främst är de finansiella rapporterna som utgör 

kommunikationen mellan företag och många av dess intressenter, framförallt 

investerare.  

Företag ska enligt Carrington (2010) genom interna kontroller kunna visa intressenter 

att de driver sin verksamhet på ett förtroendeingivande sätt, eftersom vissa 

intressenter baserar beslut utifrån de finansiella rapporter som företaget tar fram. 

Romney och Steinbart (2009) anser att intressenter använder de finansiella rapporter 

som genererats ur affärssystemet av flera olika anledningar. De externa intressenterna 

kan till exempel använda ett företags finansiella rapporter för att utvärdera dess 

lönsamhet eller för att bedöma dess kreditvärdighet. 

2.2.2 Revisorns roll 

Revisorns arbete med interna kontroller innebär framförallt enligt Carrington (2010) 

att kontrollera det som berör företagets redovisningssystem. I ett 
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revisionssammanhang innebär intern kontroll att göra kontroller som säkerställer att 

redovisningen blir rätt. Turner och Owhoso (2009) anser att det är ledningen, 

redovisare och den interna revisorn som har ansvar att förutse fel, upptäcka fel och 

rätta till svagheter i de interna kontrollerna. Internrevisorns främsta arbetsuppgifter är 

enligt Internrevisorerna (2011) att ta reda på hur väl en organisation fungerar, hur väl 

organisationen når uppsatta mål, men också hur kostnadseffektiv organisationen är. 

Är det så att revisorn upptäcker problem ska revisorn förklara varför det är ett 

problem samt föreslå hur problemet ska lösas. Hubbard (2003) anser att det troligtvis 

är internrevisorn som har mest kunskap inom interna kontroller, men anser däremot 

att internrevisorns enda ansvar inom intern kontroll är att rapportera till ledningen. 

Generellt bör internrevisorn ha en god kännedom om företagets verksamhet för att 

kunna sätta upp lämpliga kontroller och det är också viktigt att revisorn har bra 

kontakt med verksamhetens ”experter”, det vill säga de som utför arbetsuppgifterna 

där kontroller sätts upp (Hubbard, 2003). 

Det är viktigt enligt Ramamoorti och Weidenmier (2006) att den interna revisorn har 

en god förståelse för informationsteknologi och hur den påverkar företaget för att 

kunna bedöma de interna kontrollerna och hanteringen av de risker som berör 

finansiell rapportering. Om den interna revisorn har en god förståelse för 

informationsteknologi kan det bidra med stor nytta för den interna kontrollen. 

Däremot upptäckte Hunton et al. (2004) vid en studie där 165 revisorer deltog att 

revisorerna i liten utsträckning hade god kännedom om de risker som fanns med 

informationssystem, men att revisorerna själva ansåg sig ha en god förståelse för dem. 

Resultatet visade att revisorerna i flera fall inte upptäckte de fel som lagts in och att 

de inte heller rådfrågade de IT-revisorer som var experter på området.  

2.2.3 Ramverk inom interna kontroller och IT 

Det finns olika stöd enligt COSO (2011) som kan användas vid intern kontroll och ett 

av stöden är ett ramverk som hjälper företag att bedöma och förbättra kontrollerna. 

Ramverket har getts ut av The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) och är erkänt accepterat och används av företag över 

hela världen för att förbättra den interna kontrollen. COSO’s (2011) definition av 

interna kontroller är: 

”Interna kontrollen är en process, som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och 

annan personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål 

uppnås inom följande kategorier: 

 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering 

 Efterlevnad av lagar och regleringar” (fritt översatt) 
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Ramverket består av fem komponenter: 

Kontrollmiljö innefattar bland annat ledningens sätt att leda, befogenheter och ansvar 

hos personal, organisationsstruktur och den kunskap som finns inom finansiell 

rapportering. Riskbedömning omfattar de mål som sätts upp för finansiell rapportering 

och på så sätt kan också risker som hotar målen identifieras men även det som kan 

störa vägen mot målen. Det är viktigt att beakta risker för fel som uppstår på grund av 

bedrägeri. Kontrollaktiviteter utförs för att förhindra de identifierade riskerna, hur 

informationsteknologin användas för att utföra kontroller och rutiner för hur målen 

ska uppnås. Information och kommunikation innefattar att den information som är 

aktuell för finansiell rapportering identifieras och kommuniceras i företaget. Det är 

också viktigt för företaget att kunna kommunicera till externa intressenter hur 

rapporteringsmål uppnås. Övervakning innebär att uppföljningar av kontroller som 

ska göras regelbundet och utvärdera om kontrollerna leder till att målen uppfylls. 

Övervakningen innebär att avvikelser ska rapporteras och kommuniceras så att det 

finns möjlighet att rätta till brister (COSO, 2011). 

Ramverket Control objectives for information and related technology (COBIT) 

fungerar enligt ISACA (2012) som ett hjälpmedel för företag i arbetet med styrning 

av IT. COBIT har givits ut i flera versioner och det senaste är COBIT 5 som gavs ut 

år 2012.  Ramverket innehåller fem nyckelprinciper där den första principen bygger 

på att möta intressenternas behov. Det innebär att företagen måste hitta en balans 

mellan att realisera fördelar för deras intressenter men också att kunna optimera 

hanteringen av risker och användning av resurser. Den andra principen är att hela 

företaget ska täckas in i arbetet med företagets informationsteknologi. Den tredje 

principen handlar om att företag endast ska anta ett ramverk som de följer för sin IT-

användning. Den fjärde principen innefattar att företaget ska ha ett holistiskt 

tillvägagångssätt, det vill säga att företaget ska se till helheten och inte bara en viss 

del av företaget. Den sista och femte principen lyfter fram styrning och ledning och 

att det är viktigt att skilja dem åt. Styrning är något ett företag gör för dess intressenter 

och för att nå uppsatta mål medan ledning innebär att planera, bedriva och övervaka 

aktiviteter som ska vara sammanlänkat med styrningen (ISACA, 2012). 

2.2.4 Generella IT-kontroller och riskhantering 

Organisationer använder informationsteknologi till stor del för att hantera komplexa 

transaktioner enligt Daigle, Kizirian & Dwight Sneathen (2005) och enligt 

Ramamoorti och Weidenmier (2006) har tillförlitligheten av de finansiella rapporterna 

sin grund i företagens informationssystem. Systemen kan både innebära en risk för 

felaktigheter men kan även fungera som ett verktyg för att hantera dem och 

författarna menar på att när ett inbyggt kontrollsystem är säkerställt kan det 

automatisk försäkra att transaktionerna är fullständiga och pålitliga. Hunton et al. 

(2004) anser att det alltid bör finnas tillförlitliga systemkontroller i datormiljön för att 

minska risker för fel. Företag tenderar dock främst enligt Lundblad (2005) att 

fokusera på kontroller av de riskfaktorer som är mer konkreta för företaget, som till 

exempel intrång i systemet och menar då på att andra viktiga faktorer kan gå 
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förbisedda. Exempelvis kan anställda i företaget utgöra en risk och därför ska interna 

faktorer i företaget beaktas till lika stor del som externa. För att minska interna risker i 

företaget kan personalen utbildas i säkerhet kring informationssystem (Lundblad, 

2005).  

2.2.5 Manuella - och automatiska kontroller 

Interna kontroller medför enligt Roland (2007) att företag utför en mängd manuella 

kontroller i företaget. Design och test av kontrollerna är både kostsamt och 

tidskrävande och det kan vara svårt att övervaka och dokumentera alla affärsprocesser 

i företaget. På senare tid har automatiserade kontroller införts enligt Hunt och Jackson 

(2010) för att minska resurskrävande manuella kontroller. Roland (2007) anser att 

företag kan arbeta mer proaktivt med de interna kontrollerna genom automatiseringen, 

och genom de automatiska kontrollerna kan de både övervaka och testa företagets 

affärsprocesser vilket kan minska resurskraven i företaget. De automatiska 

kontrollerna kan inte ersätta revisorns expertis men kan göra att revisorn kan fokusera 

på andra delar som är viktiga för att nå företagsmålen. Risker för bedrägerier eller att 

viktig data förloras genom oavsiktliga fel kan enligt Hunt och Jackson (2010) minskas 

väsentligt genom att systemet automatiskt rapporterar avvikelser direkt när de 

inträffar.  

De kontroller som finns för att minska risker i företaget kan enligt Romney och 

Steinbart (2009) vara förebyggande, upptäckande eller korrigerande och de beskriver 

dem på följande sätt: Förebyggande kontroller kan bestå av behörighetskontroller, 

verifieringskontroller, utbildning, kryptering med mera. Upptäckande kontroller kan 

vara logganalyser som består av inspelningar av alla aktiviteter av användare i 

organisationen, system som upptäcker datorintrång och som tar fram 

avvikelserapporter samt gör säkerhetstester. Möjliga tillvägagångssätt för att förhindra 

intrång i systemet är att göra om programmeringskoder och att uppdatera 

säkerhetsmjukvaror regelbundet. Korrigerande kontroller innebär att företaget har ett 

team som kan hantera uppkomna säkerhetsbrister och att anställa en eller flera 

personer i företaget som har ansvar för informationssäkerheten (Romney & Steinbart, 

2009). Beynon-Davies (2009) beskriver ett par olika regler som kan byggas in i 

systemet för att försäkra att information som skrivs in inte är felaktig eller inaktuell. 

Validiteten av data som lagras och fångas in av systemet kan kontrolleras genom att 

bygga in olika valideringsregler och verifieringsregler kan byggas in för att 

dubbelkontrollera det som användaren skriver in.  

Övervakning 

Integrationen av de olika avdelningarna i ett företag genom affärssystemet gör att 

företaget blir extra känsligt för felaktig information och därför är övervakningen en 

viktig del av interna kontroller enligt Turner och Owhoso (2009). Hunt och Jackson 

(2010) anser att genom automatisering av kontroller och övervakning i företaget kan 

kontrollmiljön stärkas. COSO (2009) har tagit fram Guidance on Monitoring Internal 

Control Systems för att förtydliga hur övervakningen av interna kontroller kan gå till. 
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Övervakningen kan ske genom att internrevisorer utvärderar och testar kontrollerna 

eller att det finns inbyggda övervakningsprogram i informationssystemen. Om företag 

använder sig av övervakning av interna kontroller kan problem upptäckas i tid och 

information blir mer tillförlitlig avseende beslutsfattning och finansiella uttalanden 

(COSO, 2009).  

Affärssystem kan enligt Turner och Owhoso (2009) stödja övervakningen av de 

interna kontrollerna i organisationen genom olika kontrollrapporter i systemet som 

rapporterar användarbehörighet samt överträdelser om det inträffar. Rapporterna kan 

ledningen eller internrevisorerna övervaka genom att jämföra kontrollrapporterna med 

en standardiserad rapportstruktur. Loggning är en annan funktion som företag kan 

använda sig av enligt Romney och Steinbart (2009) för att övervaka alla 

systemaktiviteter som sker i organisationen. I loggarna kan detaljer om aktiviteten 

läsas av, som exempelvis vem som har behandlat viss data i systemet samt när 

skedde. De anser dock att alla detaljer som syns om vad användare gör i systemet kan 

medföra att företaget måste göra vissa etiska ställningstaganden. 

Behörighet och ansvarsfördelning  

Samtidigt som etiska frågor bör beaktas måste det enligt Romney och Steinbart 

(2009) säkerställas att det inte sker några bedrägerier i företaget. God intern kontroll 

handlar delvis om att användare inte ska ha möjlighet att begå bedrägerier och därför 

ska användare inte ha tillgång och ansvar för alla transaktioner och processer. Lightle 

och Waller Vallario (2003) beskriver att kontroller av transaktioner blir extra 

betydande eftersom affärssystem integrerar olika funktioner i verksamheten. 

Affärssystem har enligt Turner och Owhoso (2009) en funktion som gör att det 

automatiskt går att fördela ansvar i systemet genom att skapa användarprofiler med 

viss behörighet. De anser att organisationens system ska designas så att lösenorden till 

användarprofilerna förblir konfidentiella och lösenorden ska ständigt bytas ut för att 

endast behöriga personer ska kunna utföra transaktioner. 

En förutsättning inom behörigheter är enligt Lightle och Waller Vallario (2003) att 

det finns olika personer som godkänner olika delar av en transaktion genom 

affärssystemet. Det kan exempelvis vara att en anställd inte ska ha behörighet att både 

lägga en order och samtidigt kunna bekräfta att ordern är betald. För att se till att de 

transaktioner som sker i företaget inte hanteras av en enskild individ kan en 

Segregation of Duties (SOD) mjukvara integreras med affärssystemet. SOD är ett 

verktyg för att hantera ansvarsfördelning i system. Den automatiska 

ansvarsfördelningen kan förhindra både bedrägerier samt att oavsiktliga fel inträffar. 

Tester för SOD kontroll kan ske både per automatik via affärssystemet men även 

manuellt. Manuellt kan revisorerna se över olika transaktioner i företaget för att 

kontrollera att de behörigheter som finns är lämpliga (Lightle & Waller Vallario, 

2003). 
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3. Metod  
Metodkapitlet inleds med en beskrivning av den undersökningsmetod som tillämpats. 

Därefter redogörs för hur sekundär- och primärdata har samlats in. Kapitlet fortsätter 

med en beskrivning av hur urvalet av undersökningsenheter gått till, hur problemet 

operationaliserats samt hur data som samlats in har analyserats. Slutligen diskuteras 

resultatets validitet och reliabilitet.  

3.1 Val av undersökningsmetod  

I studien valde vi att tillämpa en kvalitativ undersökningsmetod för att kunna besvara 

problemställningen. Avsikten var att beskriva och skapa en djupare förståelse för 

fenomenet genom att undersöka några få respondenter och därmed anser vi att den 

kvalitativa undersökningsmetoden var mest lämplig. Jacobsen (2002) anser att 

fördelar med en kvalitativ undersökningsmetod är att det är möjligt att få mer 

nyanserad information från uppgiftslämnaren men även att det ger förutsättningar för 

att skapa en djupare förståelse i en given situation. En kvantitativ 

undersökningsmetod hade kunnat ge standardiserade och ytliga svar som varit mindre 

lämpliga för det område som undersöktes och för den förståelse som eftersöktes. 

Kvantitativa metoder resulterar enligt Backman (2010) i numeriska observationer 

genom exempelvis enkäter medan den kvalitativa metoden använder verbala 

formuleringar där ord används. En kvalitativ undersökningsmetod ger mindre 

begränsningar i de svar som uppgiftslämnaren kan lämna, vilket vi anser gynnar 

förståelsen för det fenomen som undersöks.  

3.2 Datainsamling  

Det har i undersökningen samlats in både primär- och sekundärdata för att öka 

förståelsen kring det fenomen som undersöktes. Primärdata är enligt Jacobsen (2002) 

information som samlas in direkt från ursprungskällan vilket innebär att data samlas 

in för första gången från grupper eller personer. Primärdata kan samlas in på olika sätt 

och ett av dem är genom intervjuer. Sekundärdata är när undersökaren använder 

information som samlats in av andra forskare (Jacobsen, 2002).  

3.2.1 Sekundärdata 

I undersökningen har sekundärdata från vetenskapliga artiklar främst använts men 

också sekundärdata från läroböcker. Anledningen till att vi valde att använda oss av 

läroböcker var för att få fram grundläggande information och förklaringar av begrepp 

som kunde saknas i artiklarna. Det gav en bra förståelse för olika begrepp inom 

fenomenet som undersöktes. De vetenskapliga artiklarna har delvis verifierat den 

information som framkommit genom böckerna men även bidragit med intressanta 

slutsatser från både kvalitativa och kvantitativa undersökningar kring 

problemområdet. Fenomenet som undersökts avser företeelser som är relativt nya i 

forskningssammanhang i Sverige, där efterforskningar gjorts i begränsad omfattning. 

Urval av artiklar till uppsatsen gjordes med betänksamhet eftersom det var svårt att 

hitta vetenskapliga artiklar som utgått från undersökningar gjorda i Sverige, som är 
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den kontext som undersökts i uppsatsen. Jacobsen (2002) anser att sekundärdata ofta 

är insamlad för ett annat syfte och av den anledningen bör forskare ställa sig kritiskt 

till data som samlas in. Vetenskapliga artiklar har till viss del använts där studier 

gjorts i andra länder, men vi har varit noga med att endast ta med det som är 

applicerbart i den svenska kontexten. Artiklarna har också av den anledningen 

kompletterats med böcker och avhandlingar som kunde verifiera samma fenomen i 

Sverige. Artiklarna som använts hittades med hjälp av sökverktyget Summon som 

finns att tillgå via hemsidan för högskolebiblioteket i Halmstad. De sökord som 

använts för att hitta artiklar var följande: internal control, ERP systems, financial 

information in ERP systems, IT controls.  

3.2.2 Primärdata  

Datainsamling av primärdata har skett genom individuella intervjuer med fyra 

respondenter. Intervjuerna med respondenterna skedde ansikte mot ansikte på det 

företag som de arbetar på. När respondenterna kontaktats och en tid hade bokats in 

mailades studiens syfte ut till dem samt exempel på frågor som skulle ställas vid 

intervjuerna. Anledningen var att respondenterna på så sätt skulle få mer insikt i syftet 

med studien samt få möjlighet att ta reda på relevant information. Vi var dock 

medvetna om att utskicket av vissa frågor kunnat påverka trovärdigheten av svaren 

eftersom respondenter haft möjlighet att förebereda svar.  

 

Intervjuerna som genomförts har varit strukturerade till den grad att det i förväg hade 

formulerats frågor. Under tiden intervjuerna fortlöpte kunde respondenterna tala fritt 

om undersökningsområdet och utifrån de frågor som ställdes. Det ställdes också 

följdfrågor på intressanta belysningar som respondenten tog upp i sina svar på 

frågorna. Det var ingen av respondenterna som vi kände sedan tidigare, och om så 

varit fallet hade det kunnat påverka respondentens öppenhet i intervjun eftersom de 

troligtvis hade avslöjat mer information. Informationsutlämningen hade i det fallet 

kunnat bli ojämn mellan de olika respondenterna. Jacobsen (2002) anser att en öppen 

individuell intervju är ett bra val när det är få enheter som undersöks och när 

forskaren intresserar sig för vad individen har att berätta, men även när forskaren 

intresserar sig för hur respondenten tolkar och uppfattar ett fenomen.  

 

Intervjuerna utfördes i konferensrum på företagen i liknande miljöer. Under 

intervjuerna upplevdes det som att många av respondenterna var lugna och 

intresserade av ämnet men flera av dem uppgav att de var stressade. När intervjuerna 

pågick fanns det ibland vissa påtagliga störningar i form av att respondenters telefoner 

ringde, vilket var distraherande både för dem och för oss som intervjuade. Intervjun 

började med att först återberätta syftet med studien samt ange att all information de 

angav förutom deras befattning skulle behandlas anonymt i studien. Genom 

anonymiteten var förhoppningen att få ut mer information om företagen som i vanliga 

fall klassificeras som känslig. Under intervjun upplevdes det ändå som att vissa 

företag var något förtegna och vi anar att de inte berättade allt som hade varit 

intressant för studien. Intervjuerna som genomfördes varade i fyrtio till sextio 
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minuter. Under undersökningens gång har det gjorts ytterligare två intervjuer som inte 

finns med i studien. I den ena av intervjuerna var inte personen som intervjuades 

insatt i fenomenet utan hade bara en uppfattning om hur det informationssystem som 

respondenten arbetade i fungerade och därför valde vi att bortse från denna intervju i 

undersökningen. Vid den andra intervjun hade respondenten intressanta infallsvinklar 

vad det gäller interna kontroller, men hade ingen uppfattning om hur kontroller går till 

inom affärssystem eftersom de ännu inte hade implementerat ett affärssystem i 

företaget och av den anledningen har vi valt att inte ha med intervjun i studien.  

3.3 Urval av undersökningsenheter 

Vid urvalet av de undersökningsenheter som var aktuella i studien valde vi att 

undersöka svenska börsnoterade bolag. Det blev ett naturligt val eftersom det finns ett 

regelverk som vänder sig till denna grupp avseende interna kontroller. 

Respondenternas svar blev på så sätt i större utsträckning möjliga att jämföra med 

varandra än om det bara hade undersökts företag som inte var börsnoterade. Det hade 

funnits en risk att kunskapen i icke börsnoterade företag avseende interna kontroller 

varit mer ojämnt eftersom det inte finns någon reglering avseende interna kontroller 

för de bolagen. Det börsnoterade bolag som valdes ut var någorlunda jämnstora i 

omsättning och i antal anställda för att öka jämförbarheten mellan respondenternas 

svar. Branschmässigt har det inte valts att göra några avgränsningar men en 

geografisk avgränsning gjordes till företag i västra och södra Sverige på grund av tid 

och resekostnader.  

Avsikten var att intervjua personer i de börsnoterade bolagen med en befattning som 

berörs av ämnet interna kontroller och som också har kunskap om hur de interna 

kontrollerna sker i samband med företagets affärssystem. Vi valde avsiktligt att 

intervjua personer som hade liknande kunskaper inom området för att öka giltigheten 

i resultatet och för att öka chansen att de kunde svara på frågorna som ställdes. Innan 

företagen kontaktades sammanställdes en lista med de företag som finns noterade på 

den svenska börsen och som var placerade inom rimligt geografiskt avstånd och 

därefter kontaktades företagen. Inför intervjuerna ansåg tre av fyra företag att det var 

företagets Chief Financial Officer (CFO) som var mest lämplig att intervjua. Det var 

endast ett av de fyra företagen som ansåg att redovisningschefen var mest lämplig. 

Det finns olika kriterier enligt Jacobsen (2002) vid urval av respondenter och 

beskriver att informationskriteriet handlar om att välja ut respondenter som 

undersökare anser kunna tillhandahålla pålitlig information samt har god kunskap om 

det fenomen som avses undersökas.  

3.4 Operationalisering 

För att närma sig empirin valde vi att utforma en intervjuguide med frågor som var 

kopplade till begreppen affärssystem, intern kontroll och finansiell information. 

Tillsammans ramade begreppen in området av det fenomen som avsågs undersöka. 

Intervjuguiden delades in i rubrikerna Interna kontroller i affärssystem samt 

Finansiell information.  
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Affärssystem: I begreppet affärssystem valdes det att fokusera på hur affärssystem 

påverkar arbetet med de interna kontrollerna. Om arbetet med interna kontroller 

underlättas eller försvåras genom affärssystemet. 

Intern kontroll: I studien avsågs det att undersöka hur de arbetar med interna 

kontroller vilket både avser automatiska och manuella kontroller. Avsikten var också 

undersöka hur regleringar påverkat arbetsordningen med interna kontroller i 

affärssystem. 

Finansiell information: Inom begreppet finansiell information var det företagens sätt 

att säkerställa kvaliteten på den finansiella informationen i affärssystemet som avsågs 

undersökas. 

AffärssystemIntern kontroll

Finansiell 

information

Undersökningens område

 

Figur 2 Undersökningens område (egenkonstruerad) 

3.5 Analys av data 

Vid analys av data skapades olika kategorier utifrån den information som framkommit 

genom intervjuerna med respondenterna. Vi anser att valet av kategorisering skapade 

en bra struktur som underlättade för analys. När kategorierna var framarbetade för 

undersökningens område delades respondenternas svar in under de olika kategorierna 

och sedan kunde de jämföras. För att förtydliga det som framkommit i analysen 

skapades en tabell med en sammanställning i slutet av analysen. 

Analysen strukturerades upp i ett kategoriträd där den första huvudkategorin 

benämndes Interna kontroller i affärssystem och fick underkategorierna Roller inom 

interna kontroller, Formell arbetsordning, Manuella kontroller, Automatiska 

kontroller och affärssystemets roll samt Kontrollernas effektivitet. Den andra 

huvudkategorin Finansiell information tilldelades underkategorierna Risker och 

felaktigheter som upptäckts samt Intressenters förtroende och Svensk kod för 

bolagsstyrning. Jacobsen (2002) anser att kategorisering av data är en förutsättning 

för att kunna hantera och jämföra en stor datamängd. 
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Från och med analyskapitlet kommer respondenterna att benämnas A, B, C och D 

eftersom vi anser att de personer som intervjuats representerar sina respektive företag 

samt att analysen på så sätt blir mer överskådlig. 

Figur 3 Kategoriträd (egenkomponerad) 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Det har funnits många aspekter i undersökningen som har kunnat påverka resultatet. 

Miljö och tidpunkter runt intervjuerna, hur frågorna ställts, hur data skrivits ner och 

analyserats samt hur resultatet har återgetts är några faktorer.  

Det finns ingen avsikt i undersökningen att generalisera resultatet till andra enheter 

och vi är medvetna om att våra slutsatser inte går att applicera i andra sammanhang. 

Undersökningen har endast skett vid ett tillfälle och därför går det endast att hänföra 

resultatet till den period som undersökningen ägde rum. Om fenomenet hade 

undersökts vid ett annat tillfälle, i andra företag och med andra respondenter hade 

undersökningen troligtvis fått ett annat resultat. Resultatet hade förmodligen även sett 

annorlunda ut om personer i andra befattningar intervjuats på de företag som 

undersökts. Exempelvis hade en person som var mer insatt i företagets affärssystem 

möjligtvis haft mer kunskap om de automatiska kontroller som används. Den empiri 

som samlas måste enligt Jacobsen (2002) både vara valid och reliabel. Valid innebär 

att empirin både är giltig och relevant, det vill säga om forskaren fått tag i den 

information som avsågs behandlas och om resultatet är möjligt att överföra till andra 

kontexter. Reliabel innebär att data som samlats in måste vara tillförlitlig och att data 

har samlats in på ett tillförlitligt tillvägagångssätt. 

Faktorer som vi anser skulle kunnat påverka informationen som framgick i 

intervjuerna var ringande mobiltelefoner och att intervjuerna genomförts vid olika 

tidpunkter på dagen vilket kan ha påverkat respondenternas koncentration. Två av 
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respondenterna godkände inte ljudupptagning under intervjun vilket kan ha resulterat 

i att svaren inte återgetts exakt så som respondenten svarade. Tidigt efter intervjuerna 

valde vi att renskriva och utveckla anteckningar för att förhindra att viktiga detaljer 

glömdes bort. Jacobsen (2002) anser att förhållanden under intervjuerna kan på olika 

sätt påverkat de som undersökts och beskriver att vanliga hot mot tillförlitligheten är 

intervjueffekter, kontexteffekter samt intervjuarens minne när data skrivs ner. Vi 

anser även att respondentens eget minne kan ha påverkat intervjuerna eftersom de 

kanske glömde ta upp saker i deras svar som kunde varit relevanta för studien. 
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4. Empiri 
I empirikapitlet presenteras resultatet av de fyra intervjuerna. De olika intervjueras 

resultat inleds med övergripande information om företaget och respondenten, därefter 

är resultatet indelat under rubrikerna Interna kontroller i affärssystem och Finansiell 

information. Företag och respondenter är anonyma och har tilldelats fiktiva namn. 

4.1 Företag A 

Företag A är ett börsnoterat svenskt bolag och verkar inom teknikbranschen. De har 

en global marknad med kunder över hela världen och inom ett flertal sektorer. 

Respondenten som intervjuats i företag A kommer i empirin att kallas för Andersson 

och har befattningen CFO och har arbetat på företaget i 3,5 år. 

4.1.1 Interna kontroller i affärssystem 

Anderssons största ansvar inom interna kontroller är att se till att information inom 

företaget inte läcker ut till allmänheten men beskriver att alla i ledningen har ett 

ansvar för att information inte sprids ut och att information är riktig. Andersson 

berättar att de inte har någon specifik arbetsordning de följer för interna kontroller och 

anser att det viktigaste är att ha ett helhetstänk. Alla typer av ramverk som finns att 

tillgå för olika ändamål i företag anser Andersson ofta innebär merarbete som endast 

utgör ett varumärke och att ett företag som saknar ett varumärke inte på något sätt 

behöver vara sämre.  

Att följa olika ramverk innebär ofta mycket dokumentering för företaget som endast 

mynnar ut i ett varumärke, det är helheten i verksamheten som räknas! (Personlig 

kommunikation, 22 mars, 2013). 

Automatiska kontroller som finns i affärssystemet hos företag A utgörs till stor del av 

behörighetskontroller enligt Andersson. Behörigheter utgörs av ett behörighetssystem 

som kallas Segregation of duties som kontrollerar vyer för användare i systemet och 

vad de har för rättigheter att utföra olika typer av registreringar. Utöver 

behörighetskontrollerna finns attestkontroller som påverkar informationen i 

affärssystemet. Vid exempelvis försäljningar har användare rätt att acceptera order 

upp till en viss summa, överstiger ordern attestsumman måste överordnad attestera 

ordern. Vid utbetalningar av lön attesterar VD alla löner innan de betalas ut och VD:s 

lön är det styrelsen som attesterar. När transaktioner sker på företagets bankkonto 

krävs det att flera personer deltar och godkänner transaktionen innan den går igenom. 

Andersson beskriver att även banken har flera kontroller av hur företagets bankkonto 

används. Många av de transaktioner som utförs i affärssystemet passerar flera steg 

innan transaktionen är genomförd och transaktionen kontrolleras noga även i det sista 

steget. 

I företaget finns det policys för hur olika rutiner ska utföras där det ofta ingår att 

någon överordnad ska godkänna transaktionen innan den kan utföras, och skulle det 

finnas anledning att avvika från policyns riktlinjer måste VD godkänna avvikelsen. 
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Andersson anser att det är viktigt att känna till vilka människor som vistas i lokalen 

och att det är viktigt att ha bra låsanordningar för att förhindra att obehöriga vistas i 

lokalerna. Det är därmed också viktigt med insynsskydd till lokalerna för att öka 

säkerheten. Tester av kontroller beskriver Andersson att företaget inte gör normalt 

sett, men att kontrollerna testas om fel har upptäckts. Företaget införde affärssystem 

för länge sedan och därför har Andersson inte någon uppfattning om hur företaget 

arbetade med interna kontroller innan affärssystemet infördes. 

4.1.2 Finansiell information 

Andersson medger att fel kan uppstå i affärssystemet, men att felen alltid upptäcks 

och rättas till då det ofta rör sig om mindre företeelser. Andersson berättar om ett 

tillfälle då de råkat ut för ett systemfel där en summa hade fått fem nollor fler än vad 

det egentligen skulle vara, men att felet rättades till omgående. Felen är enkla att 

upptäcka enligt Andersson eftersom alla siffror alltid matchas mot något, exempelvis 

summan på en faktura och då är det enkelt att se om det inte stämmer överens. De hot 

som finns mot finansiell information i företaget är enligt Andersson att någon i 

företaget läcker ut finansiella rapporter före publiceringsdatumet, men är inte orolig 

för att det som skulle läckas ut skulle vara felaktigt. Andersson berättar att de också 

råkat ut för ett insiderbrott där en i personalen skott sig själv genom att handla med 

företagets aktier vid ett flertal tillfällen. Brottet uppdagades genom att 

misstänksamma transaktionerna upptäcktes och anmäldes till finansinspektionen som 

kunde slå fast att det rörde sig om ett insiderbrott, den åtalade var anställd i bolaget 

men hade inte någon chefsposition. 

Svensk kod för bolagsstyrning har enligt Andersson inte påverkat arbetet med interna 

kontroller i företaget över huvudtaget, och beskriver att det som berörs i Svensk kod 

för bolagsstyrning endast behandlas på styrelsenivå. Interna kontroller beskriver 

Andersson är viktigt för att upprätthålla intressenternas förtroende, men anser också 

att det till stor del utförs för egen del. 

Interna kontroller görs också för min egen del, jag måste ju kunna lita på det som står 

i rapporten när jag presenterar den (Personlig kommunikation, 22 mars, 2013).  

4.2 Företag B 

Företag B är ett börsnoterat bolag i Sverige och är ett transportföretag. Företaget 

arbetar globalt och finns förutom i Sverige i två andra länder. I företag B intervjuades 

företagets CFO som är ansvarig för företagets ekonomi och finans. Respondenten från 

företag B kommer i empirin att kallas för Bengtsson. Bengtsson började arbeta som 

CFO på företaget år 2012 men har tidigare arbetat med redovisning i företagets 

moderbolag. 

4.2.1 Interna kontroller i affärssystem 

Det finns olika personer runt om i företaget som arbetar med interna kontroller och 

Bengtsson är en av dem. Bengtsson berättar att det främst är personer med höga 

befattningar och med stort ansvar som arbetar med interna kontroller. Större delen av 
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företagets ekonomifunktion är outsourcad till andra bolag vilket medför att externa 

parter involveras i arbetet med interna kontroller av finansiell information. Externa 

revisorer gör till exempel en bedömning av kontrollerna och företaget hyr också in 

tjänster från en controller som gör olika jämförelser med andra bolag.  

När bolaget utför manuella kontroller utgår de främst enligt Bengtsson från 

rimlighets- och helhets bedömningar där de använder sunt förnuft samt olika 

dokument som underlag för att jämföra information. Dokument kan till exempel vara 

standardrapporter som jämförs med informationen i systemet för att på så sätt 

kontrollera rimligheten av innehållet. Kvaliteten på informationen säkras också 

genom att göra olika stickprov i systemet. Detaljerade checklistor används för att 

metodiskt bedöma riktigheten av informationen och tidigare budgetar läggs in i 

systemet för att stämma av vad som är rimligt. Alla elimineringar, justeringar och 

större utbetalningar bedöms och kontrolleras. Det sker inte så många transaktioner i 

företaget och därför finns också enligt Bengtsson möjlighet att granska de flesta 

transaktioner som sker. Transaktionerna granskas genom att följa ett transaktionsflöde 

och kontrollera att allt utförs på rätt sätt. All information som företaget får in från den 

outsourcade ekonomifunktionen granskas och bedöms vilket innebär att 

informationen blir kontrollerad flera gånger. Bengtsson bedömer att det är viktigt att 

ha kunskap om sin verksamhet eftersom även det blir en form av kontroll då det finns 

en bättre uppfattning om vad som är rimligt i företaget. Det är lättare att se avvikelser 

i systemet om vi vet vad som är normalt. Enligt Bengtsson använder inte företaget 

något ramverk för intern kontroll. 

Bengtsson anser att de inte fullständigt kan lita på de automatiska kontrollerna i 

affärssystemet och att de manuella kontrollerna därför är viktiga att fortsätta med. De 

manuella kontrollerna dokumenteras genom att de antecknar några rader om dem och 

det skrivs även sammanfattande revisionsanteckningar som revisorn sedan tar del av. 

De automatiska kontroller som används är verifikationslås som gör att det inte går att 

ändra någon verifikation i redovisningsmodulen i affärssystemet. Det finns också en 

form av ansvarsfördelning i systemet där till exempel en faktura delas in i olika delar 

som olika personer går igenom och godkänner. Behörighetskontroller används för att 

styra användares tillgång till information i företaget. Effektiviteten av de automatiska 

och de manuella kontrollerna säkras enligt Bengtsson genom att företaget ständigt 

söker nya sätt att förbättra kontrollerna på.  

Vi agerar lite som en spårhund för att hitta nya, bättre alternativ att utföra våra 

kontroller på, och det med terriermentalitet (Personlig kommunikation, 25 mars, 

2013). 

Bengtsson övervakar inte kontrollerna utan företaget anlitar istället revisorer med 

jämna mellanrum som ser över kontrollerna. En viktig faktor enligt Bengtsson är att 

systemet måste vara tillförlitligt. Företaget säkerställer att allt fungerar som det ska i 

affärssystemet genom att köpa in tjänster från ett revisionsbolag som utför olika IT-

kontroller i systemet och dess omgivning. Genom att företaget har en bra backup, 
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kunskap bland medarbetare samt att de generellt har enkla transaktioner anser 

Bengtsson att kontrollerna blir säkrare. Bengtsson har inte arbetat i företaget så länge 

och har inte någon uppfattning om hur interna kontroller hanterades innan 

affärssystemet infördes.  

4.2.2 Finansiell information 

Bengtsson anser inte att den största risken för att finansiell information skulle bli 

felaktig finns inom företaget utan anser att den största risken finns i det som kommer 

in i systemet från externa parter. Allt som kommer in från den outsourcade 

ekonomifunktionen blir på så sätt viktigt att kontrollera enligt Bengtsson. I företaget 

är det få personer som arbetar med ekonomi där alla har ett eget ansvar för att 

informationen är riktig. Bengtsson anser att kunskapen hos medarbetare är en 

avgörande riskfaktor och där nyanställda i företaget utgör störst risk. När externa 

personer arbetar med företagets information har de begränsad tillgång till 

affärssystemet. De får endast tillgång till den information som krävs för att de ska 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. Andra riskfaktorer för den finansiella 

informationen anses vara eventuella buggar i affärssystemet. 

Det har endast vid ett tillfälle enligt Bengtsson, som företaget är medvetna om, 

uppstått fel i den finansiella informationen. Det var en transaktion av en kostnad som 

utförts dubbelt i affärssystemet men som snabbt rättades till. Den dubbla 

transaktionen upptäcktes genom de manuella kontrollerna. 

Bengtsson anser att det är oerhört viktigt att de har kontroll över alla siffror i företaget 

och att felaktig information inte får genereras på något sätt. Interna kontroller har 

alltid varit en viktig del och anser därför att Svensk kod för bolagsstyrning inte har 

haft någon effekt på arbetssättet med interna kontroller i företaget. Bengtsson menar 

att Aktiebolagslagen (ABL) täcker upp det mesta som står i Svenska kod för 

bolagsstyrning men att de interna kontrollerna nu istället formaliserats i ett specifikt 

dokument. Med hänsyn till tidigare redovisningsskandaler som till exempel Enron 

anser Bengtsson att förtroendet från intressenternas sida kan förstärkas genom att de 

interna kontrollerna formaliserats. Intressenters förtroende är viktigt att upprätthålla 

eftersom företaget har ett spritt ägande. Generellt skulle Bengtsson vilja dokumentera 

mer av de interna kontrollerna i företaget men anser att det krävs mycket resurser för 

att göra det. 

4.3 Företag C  

Företag C är ett konsultföretag och är ett företag som finns i ett tiotal länder. I företag 

C intervjuades företagets CFO som i empirin kommer kallas för Carlsson. Under 10 

år har Carlson suttit på sin post och har även under många år arbetat i liknande 

befattningar i ett flertal bolag. 

4.3.1 Interna kontroller i affärssystem 

Carlsson beskriver att dennes roll avseende interna kontroller är en övergripande roll 

som bland annat innefattar styrningen av systemet, hur behörigheter ska bestämmas 
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och hur attestregleringen sätts upp men deltar även i arbetet på operativ nivå. Det 

finns fler personer utöver företagets CFO som är inblandade i arbetet med intern 

kontroll, men det står inte utskrivet i någons arbetsuppgifter att de ska göra interna 

kontroller. Den formella arbetsordningen består endast av checklistor enligt Carlsson 

som omfattar en viss del av kontrollerna. Anledningen är att intern kontroll ska ses 

som en naturlig del av arbetsuppgifterna för att kontrollera att informationen som de 

arbetar utifrån är tillförlitlig. Carlsson berättar att inför ett månadsbokslut går 

regioncontrollers igenom resultat- och balansräkning post för post i alla enheter. 

Redovisningsansvarig gör sedan en detaljerad genomgång av varje konto och 

kontrollerar att det stämmer och till sist gör CFO en mer övergripande kontroll och då 

framförallt av resultaträkningen. Årligen kontrollerar revisorer de kontroller som görs 

i företaget genom att revisorer ifrågasätter företagets arbetssätt. Det används inte 

något ramverk i företaget för att hantera interna kontroller enligt Carlsson eftersom 

det anses att ramverk främst riktar sig till ännu större företag. 

Interna kontroller hos företag C utgörs enligt Carlsson till största del av automatiska 

kontroller. Företaget strävar mot att automatisera så många kontroller som möjligt för 

att på så sätt öka säkerheten i systemet. Behörighetskontroller är en del av de 

automatiska kontrollerna i affärssystemet och utgår från vad specifika personer får se 

och vad de får göra i systemet. Företaget använder även attestkontroller eftersom det 

anses ha ett tätt samband med den information som faktisk kommer in i 

affärssystemet. Attestkontrollerna innebär att transaktioner måste attesteras av 

överordnad innan exempelvis en utbetalning kan genomföras. Affärssystemet som 

företaget använder i dagsläget är främst tillverkat för medelstora företag och eftersom 

företaget har växt mycket på senare år börjar det bli svårare att hantera. Det innebär 

att arbetsuppgifter måste centraliseras och att de måste ha en något annorlunda 

behörighetsstruktur. Ibland kan det innebära att en person måste ha full 

administratörsbehörighet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Carlsson anser att 

fördelen med att kunna utföra en hel transaktion i systemet är att hela flödet blir 

synligt. Att personer i företaget har sådana behörigheter är dock inte något som 

uppskattas av revisorerna enligt Carlsson, men beskriver att de löser problemet genom 

attestkontrollerna och genom hur systemet är styrt i övrigt. De automatiska 

kontrollerna gör enligt Carlsson att felaktigheter fångas upp och anser att risken är 

minimal att felaktigheter skulle inträffa utifrån de kontroller som finns. 

Jag har en uppfattning om att revisorer ofta är skeptiska till automatiska kontroller, 

men jag skulle nog säga tvärtom, automatisera så mycket som möjligt och se till att 

det finns en enkel och korrekt struktur (Personlig kommunikation, 25 mars, 2013). 

Manuella kontroller som hänför sig till företagets affärssystem består enligt Carlsson 

av att kontrollera resultat- och balansräkning som genereras ur affärssystemet. 

Kontrollerna av resultat- och balansräkning sker flera gånger och på olika nivåer, det 

startar med att företagets regioncontrollers gör en noggrann genomgång och avslutas 

senare hos företagets CFO som gör en mer övergripande kontroll. När en 

koncernredovisning ska sättas samman görs det i ett annat system där överföringen 
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sker manuellt. Carlsson anser att det är en fördel eftersom avvikelser noteras lättare 

när de granskas manuellt. Gällande utvärdering av kontrollerna beskriver Carlsson att 

de inte avsätter någon tid för att utvärdera de kontroller som görs, men tror att det 

skulle märkas om kontrollerna var bristfälliga och även att revisorerna skulle 

upptäcka bristfällighet i kontrollerna om det fanns någon. Affärssystemet är till stor 

nytta enligt Carlsson för intern kontroll och poängterar att de största fördelarna som 

affärssystemet medför är att information enkelt kan plockas fram när den behövs och 

att nyckeltal kan följas i realtid.  

4.3.2 Finansiell information 

De största hoten som Carlsson ser mot riktigheten av den finansiella informationen i 

affärssystemet är att det inte skulle finnas någon IT-säkerhet på utrustningen. 

Carlsson anser också att alla individer som har tillgång till systemet utgör ett hot för 

den finansiella informationens riktighet. Carlsson framför att det är viktigt att se till 

att personer som avslutat sin anställning inte har någon tillgång till systemet, och att 

det också är något som ingår i företagets anställningsavtal. Det har dock aldrig 

uppstått fel i affärssystemet under den tid Carlsson arbetat på företaget. 

Det största hotet mot finansiell information skulle vara att vi inte har någon IT-

säkerhet på vår utrustning, men där har vi nog skyddat oss med både hängslen och 

livrem (Personlig kommunikation, 25 mars, 2013). 

Carlsson anser att införandet av Svensk kod för bolagsstyrning inte haft någon effekt 

på arbetet med de interna kontrollerna, men tror att nya regleringar har olika inverkan 

på olika företag. När Svensk kod för bolagsstyrning infördes blev företaget inte 

märkbart påverkat och Carlsson anser att det skulle kunna vara så att de redan 

uppfyllde reglerna innan det infördes. Carlsson berättar sin syn på samband mellan 

intressenter och interna kontroller i företaget och beskriver att det är mycket viktigt att 

ha kontroller som kan säkerställa att allt fungerar som det ska, men poängterar att 

kontrollerna primärt görs för egen del. En del av arbetet med interna kontroller blir 

också att arbeta med de interna processerna så de blir så effektiva, enkla och stabila 

som möjligt. 

4.4 Företag D  

Företag D är ett börsnoterat bolag som verkar inom läkemedelsindustrin. Företagets 

verksamhet utgörs av forskningsprojekt där nya läkemedel tas fram. I företag D har 

respondenten befattningen redovisningschef och kommer i empirin att kallas för 

Davidsson. Under 10 år har Davidsson arbetat som redovisningschef i företaget. 

4.4.1 Interna kontroller i affärssystem 

Avseende interna kontroller beskriver Davidsson att de varje år har en revisionsgrupp 

på plats som specifikt gör en genomgång av interna kontroller där fokusområden 

varierar årsvis. Rollen som Davidsson har i arbetet är att vara revisorernas motpart när 

de gör granskningar och ställer frågor om den interna kontrollen. Revisorerna gör 

interna kontroller över fler funktioner i företaget utöver den finansiella delen, 
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företaget i sin tur får i uppdrag att upprätthålla kontrollerna under året. Revisorerna 

har olika checklistor som används vid den årliga genomgången av de interna 

kontrollerna. Förutom Davidsson själv arbetar också företagets CFO och styrelsen 

med interna kontroller. Davidsson beskriver att de anlitar IT-revisorer för att göra 

genomgångar av affärssystemet och andra informationssystem som används för att 

försäkra att allt i och omkring systemen sker på ett säkert sätt. Företaget använder 

enligt Davidsson inte någon formell arbetsordning för interna kontroller, och 

effektiviteten av kontrollerna testas inte själva av företaget utan det är något som 

revisorerna gör vid deras genomgång.  

Manuella kontroller som företaget själva gör är enligt Davidsson avstämningar av 

balanskonton som sker varje månad. Förövrigt sker genomgångar när externa 

revisorer är på plats enbart för intern kontroll. Vid genomgångarna följer revisorerna 

en lista med kontroller, sedan har de en genomgång som innebär flera checkpunkter 

där företagets efterlevnad av punkterna stäms av. Det sker även någon typ av intern 

kontroll enligt Davidsson när revisorerna kommer för att granska delårsrapporter och 

årsbokslutet. Davidsson anser att de har ett utbrett säkerhetstänk eftersom 

verksamheten endast finns på ett ställe och att system endast kan kommas åt i 

byggnaden. Det innebär att revisorerna alltid måste vara på plats när de utför 

kontroller vilket är positivt för säkerheten. Enligt Davidsson använder inte företaget 

något ramverk som stöd för interna kontroller. 

Interna kontroller som sker i affärssystemet i form av automatiska kontroller beskriver 

Davidsson utgörs av behörighetskontroller och loggar där alla förändringar registreras 

som sedan dokumenteras. Dokumentationerna av förändringsloggar analyseras och 

revideras regelbundet. Utöver behörighetskontrollerna som utgör vad en användare 

får se och vad den får göra i affärssystemet finns attestordningar. Om det sker 

ändringar i attestordningen ändras också behörigheten i affärssystemet. När företaget 

började med att göra interna kontroller i allt mer utsträckning var det enligt Davidsson 

ganska enkelt att lägga in de kontroller som behövdes i affärssystemet och framhäver 

att affärssystemet i det avseendet varit till stor nytta. Användare kan inte genomföra 

en transaktion på egen hand, det krävs att minst två personer medverkar för att till 

exempel genomföra banktransaktioner enligt Davidsson. 

När vi började med interna kontroller kunde vi på ett enkelt sätt lägga in kontroller i 

vårt affärssystem för att tillgodose revisorns rekommendationer (Personlig 

kommunikation, 27 mars, 2013). 

4.4.2 Finansiell information 

Risker som skulle kunna hota finansiell information anser Davidsson skulle vara att 

servrar kraschar eller att någon i företaget skulle sabotera något, men anser samtidigt 

att den risken är liten. På frågan om det någon gång uppstått felaktigheter i den 

finansiella informationen svarar Davidsson att det har blivit skonade från fel, men 

påpekar att de troligtvis inte hade berättat för någon utåt om det skulle ha inträffat. 
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Införandet av Svensk kod för bolagsstyrning har enligt Davidsson påverkat deras 

organisation totalt vad det gäller interna kontroller. Själva införandet av Svensk kod 

för bolagsstyrning har gjort att de nu har interna kontroller som de inte hade innan i 

samma utsträckning. Kontrollerna har tidigare funnits med på något sätt men arbetet 

med interna kontroller har utvecklats väsentligt sedan införandet. Davidsson anser att 

det inte riktigt finns något samband mellan interna kontroller och intressenters 

förtroende i deras fall och att interna kontroller till största del görs på grund av de 

regelverk som finns. Anledningen till det enligt Davidsson är att deras intressenter är 

mer intresserade av deras kärnverksamhet eftersom de bedriver forskning och 

utvecklingsprojekt. Företagets finansiella del hamnar i skuggan av de projekt som 

bedrivs och det förutsätts av intressenter att den finansiella redovisningen är som den 

ska. 

Intressenter till vårt företag är intresserade av vad vi driver för projekt och av 

verksamheten i helhet, det finansiella förväntas helt enkelt vara på plats (Personlig 

kommunikation, 27 mars, 2013). 
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5. Analys  
Analyskapitlet är indelat i huvudrubrikerna Interna kontroller i affärssystem och 

Finansiell information. Under rubriken Interna kontroller i affärssystem analyseras 

olika roller inom intern kontroll samt formella arbetsordningar. Företagens olika 

kontroller sammanställs och jämförs men även företagens arbete för effektivisering av 

kontroller. Under rubriken Finansiell information analyseras risker och de 

felaktigheter som upptäckts i företagens affärssystem samt vilken betydelse Svensk 

kod för bolagsstyrning har haft för intern kontroll och hur intressenters förtroende 

påverkas. I analysen representerar Andersson, Bengtsson, Carlsson och Davidsson 

sina respektive företag och kommer i analysen benämnas med A, B, C och D. 

5.1 Interna kontroller i affärssystem 

5.1.1 Roller inom interna kontroller 

Respondenternas roller i arbetet med interna kontroller skiljer sig åt. Samtliga anger 

att det finns olika personer internt som arbetar med interna kontroller och A, B och D 

anser att det främst är personer med höga befattningar som arbetar med interna 

kontroller. A och B anger att de själva har störst ansvar inom intern kontroll för att 

den finansiella informationen är korrekt medan det största ansvaret hos D är att följa 

de rekommendationer som revisorerna föreslår vid deras genomgångar av de interna 

kontrollerna. C har till största del ansvar för själva styrningen där behörigheter och 

attestregler fastställs. Det är enligt Hubbard (2003) troligtvis internrevisorn som har 

störst kunskap inom interna kontroller. De företag där intervjuer genomfördes har 

dock inga internrevisorer.  

B, C och D anger att de använder extern hjälp i arbetet med interna kontroller. Enligt 

B är en stor del av deras ekonomifunktion outsourcad vilket innebär att fler personer 

ingår i arbetet med interna kontroller. B, C och D beskriver att de använder extern 

hjälp i form av en revisionsgrupp som varje år går igenom de interna kontrollerna. B 

och D anger att de anlitar IT-revisorer som gör kontroller av informationssystem och 

tillhörande områden för att allt fungerar som det ska, medan A anger att de inte anlitar 

revisorer specifikt för interna kontroller eller för IT-revision. IT-revisorer en viktig 

del som företag bör ta hänsyn till enligt Hunton et al. (2004) eftersom revisorers 

kunskap om system ofta är begränsat vilket gör att fel i systemet kan förbises. 

5.1.2 Formell arbetsordning 

Det är ingen av A, B, C och D som har en fullständig formell arbetsordning för 

interna kontroller. Enligt A används inte någon specifik arbetsordning men beskriver 

att de har olika dokumenterade policys för olika rutiner. B nämner att de till viss del 

dokumenterar kontrollerna men önskar att de hade mer resurser för dokumentering. B 

och C anger att de använder ett antal checklistor som de utgår från vid kontroller men 

som endast täcker en viss del av de interna kontrollerna medan D anser att egna 

formella dokument för intern kontroll inte behövs eftersom revisorerna redan har 

olika checklistor som de gemensamt går igenom årligen. Anledningen till att formella 

dokumentationer är begränsade är enligt C att interna kontroller ingår i rutinmässiga 
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arbetsuppgifter och därmed blir en naturlig del i det dagliga arbetet, medan A anser att 

det är viktigast att företaget fokuserar på att ha ett helhetstänk. I ISACA’s (2012) 

ramverk COBIT handlar en av principerna om att företag bör ha ett holistiskt synsätt 

vilket är jämförbart med tankesättet hos A. I punkt 7.4 i Svensk kod för 

bolagsstyrning som berör interna kontroller står det att det är styrelsens ansvar att 

säkerställa att bolaget har god internkontroll och att de har formaliserade rutiner för 

intern kontroll som är i enlighet med lagstiftning (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning). 

Fyra av fyra respondenter svarade nej på frågan om de använde sig av något ramverk 

som stöd för intern kontroll. A anser att ramverk generellt innebär merarbete för 

företag medan C anser att ramverk för interna kontroller endast riktar sig till större 

företag. B och D hade inga kommentarer till varför ramverk inte används. Tvärtom är 

det enligt COSO (2011) många företag som använder stöd i form av ramverk för att 

förbättra den interna kontrollen. 

5.1.3 Manuella kontroller 

B anger att deras manuella kontroller involverar rimlighets- och helhets bedömningar 

där sunt förnuft och kunskap om verksamheten är i fokus medan A anger att deras 

manuella kontroller utgörs av policys för hur olika rutiner ska utföras och som kan 

förhindra att obehöriga kommer åt systemen i lokalerna. Manuella kontroller utgör 

enligt B olika rapportunderlag för jämförelser, stickprover, checklistor samt budgetar. 

Kontrollerna görs enligt B för att bedöma riktighet av information, kontrollera alla 

elimineringar, justeringar och större utbetalningar samt all information som kommer 

in från den outsourcade ekonomifunktionen. C anser att manuella kontroller är 

fördelaktigt då det lättare går att se avvikelser, men beskriver att de ändå arbetar för 

att automatisera så många kontroller som möjligt. B anser däremot att de manuella 

kontrollerna är viktigast eftersom de automatiska kontrollerna inte fullständigt går att 

lita på. De manuella kontroller som utförs idag är enligt C kontroller av resultat och 

balansräkning på olika nivåer och av olika personer samt att koncernrapporterna sätts 

samman i ett separat system vilket medför en ytterligare kontroll av informationen. D 

anger däremot att de själva utför kontroller i väldigt liten utsträckning eftersom det till 

största del är deras revisorer som står för kontrollerna, de kontroller som de själva gör 

manuellt är avstämningar av balanskonton varje månad. D upplever att deras kontroll 

förbättras genom att systemen endast är möjliga att komma åt i byggnaden där 

företaget har sin verksamhet.  

 

Inom manuella kontroller angav A, C och D att de har attestkontroller. Attesterna 

handlar enligt A, C och D om att det är en eller flera personer som måste godkänna 

olika transaktioner innan de kan gå igenom. Behörigheterna i affärssystemet ändras 

direkt om attestordningen förändras enligt D medan B anser att attestkontroller inte 

behövs eftersom de litar på de få anställda som behandlar den finansiella 

informationen samt att de få transaktioner som sker i företaget är möjliga att granska. 

Tvärtom mot B anser Romney och Steinbart (2009) att användare inte ska ha mer 
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tillgång och ansvar än nödvändigt för de transaktioner och processer som sker i 

företaget. 

5.1.4 Automatiska kontroller och affärssystemets roll 

Respondenterna för samtliga företag anger att de använder behörighetskontroller i 

affärssystemet för att hantera och kontrollera användares tillgång till information i 

affärssystemet. Enligt A används en mjukvara som heter Segregation of Duties för att 

kontrollera behörigheterna och alla registreringar i affärssystemet medan B anger att 

de också har en form av ansvarfördelning i affärssystemet men beskriver att det 

justeras manuellt. Lightle och Waller Vallario (2003) anser att en SOD mjukvara kan 

integreras med affärssystemet för att se till att de transaktioner som sker i företaget 

inte endast hanteras av en enskild individ och att den automatiska ansvarsfördelningen 

därmed kan förhindra både bedrägerier samt oavsiktliga fel från anställda. Enligt C 

har deras automatiska kontroller för behörighetsstruktur förändrats på grund av olika 

omständigheter och det har inneburit att vissa personer har fått behörighet att utföra 

hela transaktionsflöden i affärssystemet. B anger att de använder verifikationslås som 

en automatisk kontroll medan D anger att deras automatiska kontroller består av 

loggar som automatiskt registrerar och dokumenterar alla förändringar i systemet.  

C och D anser att affärssystemet har påverkat arbetet med interna kontroller på ett 

positivt sätt medan A och B inte har någon uppfattning eftersom de inte arbetade med 

interna kontroller innan affärssystemet implementerades. D anser att affärssystemet är 

till stor nytta för de interna kontrollerna eftersom de på ett enkelt sätt kan lägga in 

kontroller i affärssystemet medan C uppfattar att den största nyttan med 

affärssystemet gällande intern kontroll är att information lätt kan plockas fram. C och 

D åsikter är jämförbara med Hunt och Jackson (2010) som anser att automatisering av 

interna kontroller kan förstärka helheten i kontrollmiljön. 

5.1.5 Kontrollernas effektivitet 

B, C och D anger att de förlitar sig på att revisorerna skulle upptäcka om det var något 

fel på kontrollerna. Det arbetas inte förebyggande med att förbättra kontrollernas 

effektivitet enligt A utan kontrollerna testas endast om de upptäcker ett fel. C däremot 

anger att de inte avsätter någon tid alls för att utvärdera kontrollerna eftersom de litar 

på de automatiska kontroller som finns och att de känner sig säkra på att revisorerna 

eller de själva skulle upptäcka fel om det uppstod. C anser också att de automatiska 

kontrollerna i sig är effektiva på att upptäcka fel och att risken för felaktigheter är 

minimal. D anger att det endast är revisorerna som gör tester av kontrollerna medan B 

beskriver att de till viss del använder revisorer för övervakning men att kontrollernas 

effektivitet främst säkras genom att ha tillförlitliga system, enkla transaktioner, 

kunskap hos medarbetare samt att de ständigt söker nya sätt att förbättra kontrollerna 

på. Roland (2007) anser att revisorers expertis inte kan ersättas helt av de automatiska 

tester som görs av kontrollerna, men kan göra att revisorerna istället kan fokusera på 

andra viktiga delar. Det är enligt Hunton et al. (2004) viktigt att använda och 

underhålla kontroller på rätt sätt för att de ska vara effektiva för företaget. Roland 
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(2007) anser däremot att design och test av kontrollerna är resurskrävande och att det 

kan vara svårt att övervaka och dokumentera affärsprocesserna i företaget. 

5.2 Finansiell information 

5.2.1 Risker och felaktigheter som upptäckts 

Fyra av fyra respondenter anser att interna personer och/eller externa personer kan 

utgöra potentiella hot mot kvaliteten av den finansiella informationen, C och D anser 

även att fel i och kring utrustningen kan utgöra hot. A anser att det finns en risk med 

att obehöriga människor vistas i lokalen och att medarbetare otillåtet skulle kunna 

sprida information medan B anser att den största risken är att felaktig information 

kommer in i systemet från deras externa parter och att risken med att interna 

medarbetare i företaget skulle göra något fel är liten. B anser dock att möjligtvis 

kunskapen hos nyanställda skulle kunna utgöra en intern risk. Anställda i företaget 

kan enligt Lundblad (2005) utgöra en risk för den finansiella informationen och anser 

därför att interna riskfaktorer ska tas på lika stort allvar som externa hot.  

Det är enligt C säkerheten kring datautrustningen samt generellt individers tillgång till 

affärssystemet som är de största riskfaktorerna. D har en liknande uppfattning och 

anser att det värsta som skulle kunna hända är om de skulle utsättas för något 

sabotage eller om servrarna kraschar men ser risken som väldigt liten. C och D 

resonemang överensstämmer med Romney och Steinbart (2009) som anser att 

mjukvaru- och utrustningsfel i form av systemkrascher samt oavsiktliga och avsiktliga 

felbehandlingar av användare kan utgöra ett hot mot finansiell information. Brister i 

interna kontroller kan enligt Turner och Owhoso (2009) göra att obehöriga användare 

får tillgång till systemet och kan göra att information ändras, försvinner eller förstörs. 

På frågan om det någon gång uppstått felaktigheter i den finansiella informationen 

svarade C och D att det aldrig uppstått något fel med informationen i deras 

affärssystem medan A och B svarade att det vid ett par tillfällen blivit fel. D påpekar 

dock att de troligtvis inte hade talat om för någon om det hade skett något fel. A 

svarade att det en gång gjorts en felbearbetning av en summa i affärssystemet och att 

det även varit med om ett insiderbrott i företaget. Enligt B inträffade det en gång ett 

fel då det var en transaktion av en kostnad som blivit dubbelregistrerad. Både A och B 

anser dock att fel i transaktionerna är enkla att upptäcka och att risken är minimal att 

felen inte skulle upptäckas.   

5.2.2 Intressenters förtroende och Svensk kod för bolagsstyrning 

Introduktionen av Svensk kod för bolagsstyrning har enligt A, B och C inte påverkat 

deras arbete med interna kontroller. Däremot anger D anger att införandet av Svensk 

kod för bolagsstyrning helt förändrat deras arbete med interna kontroller eftersom de 

inte alls förekom i samma utsträckning tidigare. A anser att införandet i det närmaste 

endast berört styrelsen och inget som märks av i den dagliga verksamheten medan B 

och C anser att rutiner för interna kontroller redan fanns när Svensk kod för 

bolagsstyrning infördes så intern kontroll blev endast en formalitet för företagen. A, B 
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och C synsätt överensstämmer med Altamuro och Beatty (2009) som anser att många 

företag sedan länge använt sig av interna kontroller för att vara trygga i kvaliteten av 

de finansiella rapporterna. B anser att aktiebolagslagen redan täcker upp det mesta av 

interna kontroller och att det därför inte blev någon speciell förändring. Svensk kod 

för bolagsstyrning är enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2010) ett 

komplement till Aktiebolagslagen och Bokföringslagen. 

När respondenterna tillfrågades om hur de ser på sambandet mellan interna kontroller 

och intressenters förtroende svarade C och A att interna kontroller i första hand utförs 

för egen del men att det också har en viss betydelse för intressenternas förtroende. 

Tvärtom svarade B att interna kontroller främst utförs för att upprätthålla intressenters 

förtroende och att interna kontroller är en viktig del, det beror framförallt på att de har 

ett spritt ägande. Precis som B anser Carrington (2010) att företag bör bedriva interna 

kontroller för att kunna visa intressenter att företaget driver sin verksamhet på ett 

förtroendeingivande sätt. D har däremot ett annat synsätt och anser att deras 

intressenter i första hand är intresserade av dess verksamhet och de projekt som de 

driver och att interna kontroller därför till största del utförs för att följa de regelverk 

som finns. Enligt D är det viktigare att kunna inge förtroende till sina intressenter 

genom framgångsrika projekt än genom finansiella rapporter. D anser att 

intressenterna inte är särskilt intresserade av den finansiella redovisningen eftersom 

de redan förutsätter att redovisningen är korrekt från början. Svagheter i de interna 

kontrollerna kan däremot enligt Turner och Owhoso (2009) öka risken för att 

förtroendet från organisationens intressenter påverkas på ett negativt sätt. 
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5.3 Sammanställning av analys 

Tabell 1: Sammanställning av analys (egenkonstruerad) 
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6. Slutsatser och slutdiskussion 
I det avslutande kapitlet besvaras studiens inledande problemställning och därefter 

kommer slutsatserna att diskuteras och förtydligas utifrån det som framkommit i 

analysen. Slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning. Det finns inga avsikter 

att generalisera de slutsatser som presenteras utan slutsatserna hänvisas endast till de 

enheter som undersökts samt till undersökningstillfället. 

6.1 Slutsatser 

Den inledande problemställningen var följande: 

Hur kontrollerar börsbolag på den svenska kapitalmarknaden kvaliteten av den 

finansiella informationen i sina affärssystem? 

Utifrån problemställningen är de huvudsakliga slutsatserna följande: 

 Börsnoterade bolag i undersökningen kontrollerar kvaliteten på den finansiella 

information som finns i företagens affärssystem både genom automatiska 

kontroller som finns inbyggda i affärssystemen, men även genom manuella 

kontroller. Företagen har däremot olika synsätt på kontroller och använder 

dem i olika utsträckningar. 

 De börsnoterade bolag som undersökts utgår inte från formaliserade rutiner för 

hur interna kontroller ska genomföras, som finns reglerat enligt Svensk kod 

för bolagsstyrning. 

6.2 Slutdiskussion 

De företag som undersökts kontrollerar mer eller mindre kvaliteten av den finansiella 

informationen. Företagen använder sig både av manuella och automatiska kontroller 

men kontrollerna används i olika utsträckning, och det är både interna och externa 

personer som utför kontrollerna. De automatiska kontroller som anges är 

behörighetskontroller, segregation of duties, verifikationslås och förändringsloggar. 

Det skulle kunna vara så att företagen i själva verket har fler automatiska kontroller 

än vad som framgår i intervjuerna, men att de inte uttryckts explicit eller att de har 

begränsad kunskap inom deras affärssystem. Vi anar att det delvis kan bero på att en 

del av de automatiska kontrollerna anses så självklara att respondenterna därför inte 

anger dem. De manuella kontroller som respondenterna tog upp under intervjuerna 

utgörs av attestkontroller, kontroller av finansiella rapporter, rimlighetsbedömningar, 

stickprov, checklistor och jämförelser med tidigare rapporter.  

Inget av företagen har interna revisorer utan anlitar externa revisorer i arbetet med 

interna kontroller för att säkerställa kvaliteten av den finansiella informationen. Vi 

uppfattar det som att flera av företagen förlitar sig mycket på de externa revisorernas 

arbete och att de själva anser att de inte behöver arbeta med intern kontroll i så stor 

utsträckning. Effektivisering av kontrollerna i form av övervakning och testning 

bedrivs till största del av revisorerna med undantag för företag A som enligt 

Andersson endast gjorde tester om det uppstått något fel.  
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Respondenterna har olika uppfattningar om de automatiska- och manuella 

kontrollernas betydelse i affärssystemet och vi anser efter att ha genomfört denna 

studie att båda typer av kontroller är nödvändiga för att uppnå en optimal 

internkontroll. Genom automatiska kontroller kan arbetet med interna kontroller 

effektiviseras och felaktigheter på grund av den mänskliga faktorn kan undvikas. Alla 

kontroller går dock att inte att automatisera eftersom människans sunda förnuft inte 

går att ersätta, därför är även manuella kontroller nödvändiga. I likhet med slutsatsen 

anser Roland (2007) att revisorns expertis inte helt kan ersättas av de automatiska 

kontrollerna men kan göra att de kan ha fokus på andra viktiga delar i företaget.  

Det framgår tydligt i punkt 7.4 i Svensk kod för bolagsstyrning att företagen ska 

erhålla formaliserade rutiner för arbetet med interna kontroller (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2010). Formaliserade rutiner är begränsat i de företag som undersökts, 

vilket vi anser är uppseendeväckande eftersom samtliga respondenter uppger att de 

följer Svensk kod för bolagsstyrning. Det visar sig även att införandet av Svensk kod 

för bolagsstyrning i liten utsträckning har påverkat företagens arbete med interna 

kontroller. Det är endast Davidsson som anser att arbetet har förändrats väsentligt. 

Med hänsyn till att inget av företagen har formaliserade rutiner för arbetet med interna 

kontroller enligt respondenterna anser vi att det kan vara en orsak till att införandet 

upplevs ha påverkat i liten utsträckning.  

Användning av ramverk som tillexempel COSO som stöd för interna kontroller har 

inte haft någon genomslagskraft i de företag som undersökts. När arbetsordningen 

diskuterades med respondenterna framkom det att inget av företagen använder något 

ramverk för intern kontroll eftersom det bland annat anses kräva merarbete och att det 

riktar sig till större företag.  

Risker och hot som respondenterna ser som skulle kunna skada den finansiella 

informationen är obehöriga användare, systemkrascher, sabotage samt felaktig 

information i affärssystemet. Riskerna anses enligt respondenterna vara hanterbara 

och var inget som oroade dem. Lundblad (2005) anser att företag främst brukar 

fokusera på mer typiska risker som exempelvis intrång i systemen, men anser att 

interna riskfaktorer som anställda är minst lika viktiga att ta hänsyn till. Vi anser att 

de flesta av respondenterna är medvetna om interna riskfaktorer som avser användare. 

Det är endast Bengtsson som anser att risken med att interna medarbetare skulle göra 

fel är liten. Utifrån analysen av resultatet anser vi att Bengtsson liksom de andra 

respondenterna ändå har någon form av kontroll över användningen genom de 

kontroller som används i företagen. 

Slutligen har vi kommit fram till att det ur företagens synvinkel är delvis eller 

synnerligen viktigt att kontrollera kvaliteten av den finansiella informationen i 

affärssystemet för att på så sätt förvalta intressenternas förtroende. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån de iakttagelser som gjorts under studien har vi kommit fram till förslag för 

fortsatt forskning. Med hänsyn till att det endast intervjuats en person från varje 

företag hade det varit intressant att genomföra en undersökning där flera personer 

med olika befattningar intervjuades för att få fram mer nyanserad information. Det 

hade också varit intressant att bygga på denna studie genom en kvantitativ 

undersökningsmetod av samma fenomen. Genom att specificera de olika kontrollerna 

som framkommit i studien i en enkät skulle det kunna underlätta respondentens 

redogörelse av de kontroller som används. Det finns också en möjlighet att 

respondenterna hade vågat avslöja mer i en anonym enkät än i en intervju.  
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Bilaga: Intervjuguide 

 

Studien syftar till att beskriva och skapa en förståelse för hur börsnoterade bolag på 

den svenska kapitalmarknaden kontrollerar kvaliteten av den finansiella 

informationen i sina affärssystem. Svaren kommer att behandlas anonymt, men 

befattning kommer att omnämnas i undersökningen.  

 

Interna kontroller i affärssystem  

Vad har du för roll i verksamheten? 

Hur länge har du arbetat i företaget och i din nuvarande roll? 

Vilken är din roll i arbetet med interna kontroller? 

Vilka mer är det i verksamheten som arbetar med interna kontroller? 

Hur kontrollerar ni kvaliteten av den finansiella informationen i affärssystemet? 

Hur ser den formella arbetsordningen ut för interna kontroller?  

Använder ni er av något ramverk som stöd för intern kontroll? 

Vilka automatiska kontroller utförs i affärssystemet? 

Vilka manuella kontroller i affärssystemet gör ni för att kontrollera att den finansiella 

informationen är riktig? 

Hur testar ni kontrollernas effektivitet? 

Hur har affärssystemet påverkat arbetet med interna kontroller?  

 

Finansiell information 

Hur hanterar ni användares tillgång till finansiell information i verksamheten? 

Vad anser ni kunna utgöra en risk för kvaliteten av den finansiella informationens i 

affärssystemet? 

Har ni någon erfarenhet av att det genererats felaktig finansiell information? 

Om ja: Kan du beskriva de tillfällen som det blivit fel i affärssystemet. Hur hanterade 

ni situationen? 

 

Hur har arbetet med interna kontroller i affärssystemet påverkats sen Svensk kod för 

bolagsstyrning infördes? 

Hur ser ni på sambandet mellan interna kontroller och intressenters förtroende? 

 

Har ni något att tillägga som ni anser vara relevant för studien? 
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