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Sammanfattning 

Förekomsten av oegentligheter inom företag är något som under de senaste åren har 
uppmärksammats mer och mer i näringslivet. Anledningen till detta är dels de ökade 
upptäckterna av interna oegentligheter som har gestaltat sig i diverse skandaler men det tyder 
sannolikt även på en faktisk ökning av antalet oegentligheter. De ökade upptäckterna kan vara ett 
resultat av denna faktiska ökning men det kan även bero på att företagen implementerat fler och 
mer omfattande interna kontrollfunktioner. Vi vill med denna uppsats undersöka hur ett antal 
stora företag inom finansbranschen arbetar med interna kontroller för att förebygga att anställda 
begår oegentligheter. Syftet är att identifiera samt skapa en förståelse för indikatorer som kan visa 
på vilka faktorer företagen kan lägga mer tyngd på ur ett bedrägeriförebyggande perspektiv. 
Vår avsikt var att rikta vår undersökning till ett antal stora svenska företag inom finansbranschen 
och anledningen till att vi valde finansbranschen är att branschen har varit hårt utsatt för 
bedrägerier vilket har lett till en begynnande förtroendekris. Eftersom undersökningen var 
specifikt riktad till de utvalda företagen genomförde vi den empiriska delen av uppsatsen med en 
kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Urvalet var av typen bekvämlighetsurval 
och populationen begränsades av Bokföringsnämndens definition av stora företag. 
I vår teoretiska samt praktiska referensram presenterar vi begreppet bedrägeri och sätter in det i 
ett större sammanhang. Vi lägger vikt vid bedrägeritriangeln och dess tre komponenter samt 
kulturen som en utökad del av triangeln. För att skapa en bild av vad som påverkar förekomsten 
av bedrägeri inom en organisation har vi utifrån vetenskapliga artiklar tagit fram de huvudsakliga 
praktiska riskaspekterna. Därefter presenterar vi ramverk för riskhantering samt regler och 
rekommendationer som är relevanta för företagens förebyggande arbete mot oegentligheter. 
I analyskapitlet kopplar vi ihop empirin med den teoretiska samt den praktiska referensramen och 
i slutsatsen har vi konstaterat att det finns indikatorer på att företagen inte gör en direkt koppling 
till användbara teoretiska modeller i sitt arbete vad gäller att förstå och arbeta förebyggande mot 
oegentligheter. I slutsatsen argumenteras att brister i koppling till användbara modeller och 
ramverk kan bero på att dessa inte är tillräckligt praktiskt förankrade och att kopplingen mellan 
bakomliggande orsaker och förebyggande åtgärder i teorin är bristfällig. Med utgångspunkt i 
detta har vi därför tagit fram en egen modell som förmedlar en starkare koppling mellan teoretisk 
och praktisk referensram samt andra praktiska aspekter som det empiriska materialet har 
synliggjort. Syftet med modellen har varit att konkretisera vilka faktorer företagen, i sitt arbete 
med intern kontroll, kan lägga mer tyngd på ur ett bedrägeriförebyggande perspektiv. 

Nyckelord i uppsatsen är: bedrägeri, oegentligheter, bedrägeritriangeln, intern kontroll, 
ramverk och reglering. 
  



Förord 

Uppsatsarbetet har varit intressant och lärorikt. Ett hårt arbete och många diskussioner har lett 
fram till den uppsats du ser framför dig idag. Vi är nöjda med resultatet och vi hoppas att du som 
läsare anser att vår uppsats är av intresse. 

Det skulle inte ha varit möjligt för oss att prestera denna uppsats utan ett antal personer. Vi vill 
därför tacka: 

• Ulf Sandlund (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) och Kenneth Johansson (Ernst & 
Young) som båda har bidragit med intressant kunskap och erfarenhet på området. 

• De anställda på företagen som har bidragit med praktisk kunskap om hur interna 
kontroller kan utformas samt hur de ser på risker och det förebyggande arbetet mot 
oegentligheter. 

• Våra opponenter för de synpunkter de har bidragit med under arbetets gång. 

• Vår seminariegrupp för de intressanta diskussioner vi har haft som hela tiden har fört vårt 
uppsatsarbete framåt. 

• Vår handledare Susanne Weinberg för uppmuntran och engagemang.  

• Klaus Matthiesen som har illustrerat de modeller som vi presenterar i uppsatsen. 

 

TACK! 

Stockholm den 4 juni 2006 

Caroline Almroth  Sandra Schulze  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har det talats om en förtroendekris för den finansiella sektorn som ett 
resultat av flera fall av interna bedrägerier som uppdagats i företag runt om i världen.1 Ett av de 
företag som flitigt förekommer i svensk media idag är det omdiskuterade finansföretaget 
Custodia där många privatsparare investerat pengar som troligtvis kommer att gå förlorade i den 
utsträckning den statliga insättningsgarantin inte faller ut.2 Orsakerna till Custodias fall är många 
men media pekar bland annat på bristande interna kontroller vilket har lett till ett vilseledande av 
företagets kunder vad gäller säkerheten för deras inlåning. Konsekvenserna av att olika typer av 
oegentligheter förekommer inom finansföretag kan bli förödande både för det utsatta företaget 
men även för dess intressenter då exempelvis privatpersoner som har placerat pengar i företaget 
kan drabbas, som fallet är i Custodia. Bedrägerier inom företag är därmed kostsamt både för 
företaget men även för parter i dess omgivning.  En studie som vi har tagit del av visar att den 
genomsnittliga kostnaden för oegentligheter inom företag uppskattas till två till fem procent av 
deras omsättning � oavsett land och bransch.3 
Listan över företag som drabbats av skandaler relaterade till bedrägerier, i en eller annan form, 
kan göras lång och som ett resultat av det har ett flertal nya lagar och rekommendationer tagits 
fram världen över. I Sverige tillsatte regeringen 2002 en kommission, vars uppgift var att ta fram 
förslag på hur man ska agera för att säkerställa förtroendet för det svenska näringslivet. 4 
Kommissionens arbete resulterade i Svensk kod för bolagsstyrning som är en självreglerande 
rekommendation där företag har möjligheten att istället för att följa Koden förklara varför de inte 
gör det (comply or explain). Även Finansinspektionens författningssamling har givits ut med 
syfte att ge allmänna råd till företag inom finansbranschen vad gäller styrning och intern kontroll.  
Antalet anmälningar av oegentligheter, gjorda av revisorer, till Ekobrottsmyndigheten ökade med 
120 procent mellan 2004 och 2005 och ekonomisk brottslighet har blivit ett av de största hoten 
mot företagen idag.5 Framförallt upplevs de oegentligheter som genomförs av personer inom 
organisationen ha ökat markant och många skandaler har dessutom övervägande orsakats av 
personer på höga positioner inom företag.6 Dessa personer har makt och befogenheter vilket ger 
dem tillgång till stora summor pengar och deras handlingar är dessutom föremål för färre 
kontroller då karaktären av deras arbete gör att de måste ha vida gränser att handla inom.  

Att personer inom en organisation väljer att begå oegentligheter, oavsett var i företaget de 
arbetar, kan förklaras av bedrägeritriangeln som utgår från tre komponenter som var och en måste 
vara uppfyllda för att oegentligheter ska begås och dessa är tillfälle, incitament och 
rationalisering. Med andra ord måste en anställd ha någon form av incitament för att begå 
bedrägeri, personen måste även kunna rationalisera sitt beteende och slutligen måste tillfälle 
finnas då personen har möjlighet att begå handlingen. 
                                                
1 Sjöstrand: Fiffel-Sverige � sociologiska perspektiv på skandaler och fusk, s. 189. 
2 Insättningsgarantinämnden (060422): Garantin innebär att kunders insättning i bank och kreditmarknadsbolag 
skyddas upp till 250 000 kronor per kund och institut.   
3 Iyer och Samociuk: Fraud resistance � A practical guide, s.2. 
4 Sjöstrand: Fiffel-Sverige � sociologiska perspektiv på skandaler och fusk, s. 188. 
5 Ökat fokus på bedrägeri (060421). 
6 Ibid. 
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Problemen inom Custodia tyder på att vikten av en väl fungerande intern kontroll, speciellt i 
finansbolag, kan vara av avgörande karaktär. Företag i dagens samhälle står inför utmaningen att 
upprätthålla god intern kontroll och samtidigt utveckla och anpassa den till den ständigt 
föränderliga omgivningen. Den pågående globaliseringen innebär att företag blir större och mer 
komplexa vilket i sin tur leder till högre krav på intern kontroll � både vad gäller flexibilitet och 
omfattning. Även den teknologiska utvecklingen öppnar dörrar för oegentligheter inom 
organisationer men den ger samtidigt företagen möjligheter genom att exempelvis underlätta 
arbetet med den interna kontrollen. Något annat som kan underlätta företagens arbete med dess 
interna kontroll är COSO och Basel II som är exempel på två Enterprise Risk Management 
ramverk som belyser företagens risk- samt kontrollaspekter. COSO är ett väl etablerat ramverk 
som ofta illustreras med hjälp av en tredimensionell kub där intern kontroll och riskhantering har 
fusionerats. Basel II har tillkommit för att företag inom finansbranschen ska sträva efter stabilitet 
i det finansiella systemet genom bättre genomlysning och hantering av risker inom 
organisationen.7 Företagens riskidentifieringsprocess är viktig, speciellt i finansbranschen, för att 
dess intressenter ska kunna lita på att tillgångarna förvaltas effektivt och inte äventyras genom 
bristande interna kontroller som i sin tur kan möjliggöra bedrägerier. 

1.2 Problemdiskussion 
Bedrägeri är ett fenomen som förekommer i alla typer av företag men under de senaste åren har 
finansbranschen uppmärksammats i samband med flera skandaler till följd av interna 
oegentligheter. Konsekvenserna för de skandaldrabbade företagen har i åtskilliga fall varit 
allvarliga och har gestaltats av dels synliga mätbara kostnader i form av ett direkt utflöde av 
ekonomiska resurser, dels av indirekta kostnader som är svåra att kvantifiera samt sätta ett pris 
på. Dessa indirekta kostnader kan exempelvis vara sämre arbetsmoral hos de anställda eller ett 
minskat förtroende från näringsliv och kunder till följd av att exempelvis företagets varumärke 
utsatts för negativ exponering. 

Att ett företag drabbas av en omfattande, och därmed kostsam, skandal till följd av interna 
oegentligheter innebär att företaget i sig påverkas negativt men det innebär även konsekvenser för 
företagets intressenter. Till intressenterna räknas bland annat kunder, aktieägare, leverantörer 
samt olika myndigheter. Aktieägarna löper risk att få mindre eller ingen utdelning eller att äga en 
aktie med ett sjunkande värde, leverantörerna kan gå miste om uppdrag och myndigheter kan 
förlora diverse skatteinkomster. Ser vi till finansbranschen ur ett intressentperspektiv präglas 
denna av särskilda risker då oegentligheter, som resulterar i ett utflöde av ekonomiska resurser, 
kan få förödande konsekvenser för företagens kunder. Kunderna på finansmarknaden är utsatta då 
de kan förlora stora summor pengar avsedda för exempelvis pension och andra framtida 
privatekonomiska investeringar, vilket händelserna inom Custodia är ett exempel på.  

En orsak till att oegentligheter kan begås och leda till omfattande skador är att de interna 
kontrollerna, som ska säkerställa att företaget uppnår sina mål, inte i tillräcklig utsträckning 
uppfyller sitt syfte. De interna kontrollerna har inte varit anpassade till risknivån inom 
organisationen. Med utgångspunkt i problematiken kring de interna kontrollerna, sett ur ett 
bedrägeriperspektiv, vill vi därför undersöka och skapa oss en bild av hur ett antal svenska 
företag på finansmarknaden utformar sina interna kontroller och vilka faktorer som ligger bakom 
företagens agerande. 
                                                
7 Företagens interna kapitalutvärdering � att bedöma kapitalbehovet under Basel II (060515). 
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1.3 Problemformulering 
Oegentligheter och de konsekvenser dessa medför, i form av direkta mätbara kostnader samt 
indirekta icke mätbara kostnader, kan äventyra ett företags fortlevnad. Dessutom kan kostnaderna 
påverka organisationens intressenter där en utsatt grupp är finansföretagens kunder. En av 
orsakerna till att bedrägeri sker inom företag är bland annat brister i den interna kontrollen då 
denna inte är tillräckligt riskanpassad. Den interna kontrollens koppling till att oegentligheter kan 
begås leder till att vi vill skapa oss en förståelse för: 

Hur ett antal stora företag inom finansbranschen arbetar med interna kontroller för att 
förebygga att anställda begår oegentligheter. 

1.4 Syfte 
Syftet är att identifiera samt skapa en förståelse för indikatorer som kan visa vilka faktorer 
företagen kan lägga mer tyngd på ur ett bedrägeriförebyggande perspektiv. 
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2 Metod 
Det grundläggande tillvägagångssätt vi har använt oss av har varit av deduktiv karaktär. Vi har 
utifrån teorin härlett centrala aspekter inom vårt problemområde och sedan fokuserat på dessa 
vilket resulterat i en prövning av en redan befintlig teori.  Förhoppningen är att den kunskap vi 
har genererat kan belysa hur ett antal stora företag inom finansbranschen arbetar med interna 
kontroller för att förebygga att anställda begår oegentligheter och på så sätt uppfyllt uppsatsens 
syfte. 

2.1 Undersökningsansats � Kvalitativ metod 
Vår undersökningsansats bestod av en tvärsnittsdesign med ett kvalitativt fokus eftersom vi ansåg 
att den ansatsen lämpade sig bäst med tanke på uppsatsens syfte. Jan Trost, fil. dr och professor 
vid Uppsala universitet, menar nämligen att metoden bör styras av uppsatsens syfte8 och med 
detta som utgångspunkt var den kvalitativa metoden lämplig då den är inriktad på just tolkning 
och förståelse som i mångt och mycket präglat vårt uppsatsämne.9 Kvantitativ metod däremot 
lämnar ett litet utrymme för tolkning och andra omständigheter som inte är möjliga att 
kvantifiera, vilket gör att en djupare kunskap hamnar i skymundan.10 Dessutom ansåg vi att 
ämnet skulle bli mer spännande och nyanserat om vi fördjupade oss i det för att förstå hur företag 
arbetar med intern kontroll och riskhantering.  

2.2 Semistrukturerade intervjuer 
Kvalitativa intervjuer kan delas in i två huvudsakliga typer: ostrukturerade samt 
semistrukturerade 11  och vi valde att använda oss av den senare typen. Vi ansåg att de 
semistrukturerade intervjuerna passade vårt ämne eftersom de till sin utformning är strukturerade 
men samtidigt flexibla. Vid semistrukturerade intervjuer tar forskaren fram teman, som diskuteras 
under intervjuernas gång, vilka inte behöver beröras i någon på förhand bestämd turordning. 
Svaren tillåts vara öppna vilket ger respondenterna mer frihet då de utformar sina svar vilket gör 
dem mer fylliga och detaljerade.12 Denna flexibilitet tror vi har bidragit till att vi har kunnat 
tillgodogöra oss mer nyanserade och användbara svar eftersom intervjuerna har kunnat anpassas 
efter viktiga frågeställningar som dök upp under intervjuernas gång. 
De kvalitativa intervjuerna har även bidragit till en informell kontakt mellan oss som intervjuar 
och våra respondenter vilket har varit av stor vikt då området bedrägeri kan vara av känslig natur. 
Den personliga kontakten har även bidragit till att skapa en informell stämning vilket har lett oss 
till att se nya infallsvinklar på vårt problem.13 Under det personliga mötet har vi dessutom kunnat 
observera respondenternas tonläge och kroppsspråk samt på vilket sätt de uppfattar våra frågor. 

                                                
8 Trost: Kvalitativa intervjuer, s. 13. 
9 Ibid. s. 14. 
10 Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder, s. 300. 
11 Ibid. s. 301. 
12 Ibid. s. 301. 
13 Kylén: Att få svar � intervju, enkät, observation, s. 19. 



 

 5  

Att vi fick en personlig kontakt har även varit positivt eftersom det förenklade nödvändiga 
uppföljningar och kompletteringar när vi skulle sammanställa och bearbeta vår empiri. 
En praktisk anledning till att intervjuer var den metod som lämpade sig bäst, av de olika 
kvalitativa tillvägagångssätten, är att dessa var möjliga att genomföra trots att vi hade en 
begränsad tidsram att hålla oss till. Vi hade exempelvis inte haft möjlighet att genomföra en 
etnografisk undersökning 14  vilket säkerligen hade kunnat leda till ett intressant resultat. 
Kvalitativa intervjuer gjorde det möjligt för oss att under den korta tiden vi hade till vårt 
förfogande komma i kontakt med anställda på flera olika företag. I vår analys kunde vi därmed 
dra vissa paralleller företagen emellan och på så sätt nyansera den empiriska kunskap som vi 
hade tillgodogjort oss. 

2.3 Urval 

2.3.1 Bekvämlighetsurval 
Bekvämlighetsurval bygger på att det vid undersökningstillfället finns tillgängliga studieobjekt 
för forskaren.15 Vi ansåg därför att denna typ av urval passade vårt ämne med tanke på att 
området bedrägeri kan vara av känslig natur. Vid ett statistiskt urval skulle företagens potentiella 
ovillighet att ställa upp på intervjuer ha kunnat innebära ett stort bortfall vilket i sin tur kunde ha 
lett till ett allvarligt samplingfel.16 Det var viktigt för oss att ta del av alla intervjuer vi kunde få 
till stånd trots att detta innebar att urvalet av respondenter inte blev statistisk grundat. 

Ett bekvämlighetsurval innebär en liten möjlighet till generaliseringar vilket kan upplevas som en 
nackdel.17 Ser vi dock på vår forskningsfråga som är specifikt riktat till ett antal företag innebär 
bristen på generaliserbarhet inte en direkt nackdel. Möjligtvis kan det innebära en nackdel för 
kommande studier om en förhoppning finns att dra allmängiltiga slutsatser utifrån vår uppsats. 

2.3.2 Respondenter 
I enlighet med principen för bekvämlighetsurval kontaktade vi sju personer som är anställda på 
ett antal stora företag inom finansbranschen. Anledningen till att det blev sju personer var att vi 
efter den sjunde intervjun kände att vi uppnått en mättnadsnivå då ytterligare en intervju inte gav 
oss någon ny information som var av relevans för vår undersökning.18 

Då vi definierade stora företag utgick vi från Bokföringsnämndens (BFN) definition där stora 
företag har en balansomslutning som är större än 1000 prisbasbelopp19 eller har fler än 200 
anställda. Anledningen till att vi valde att fokusera på stora företag är att dessa kan anses vara 
vägledande för mindre företag inom samma bransch. Ett exempel som belyser hur vi menar att 
stora företag är vägledande är Svensk kod för bolagsstyrning: Koden implementerades först i 
stora börsnoterade bolag för att sedan på sikt komma att gälla även för mindre och icke 
börsnoterade bolag. Att vi valde att undersöka finansbranschen berodde på att branschen har 
blivit hårt utsatt för bedrägerier vilket har lett till en begynnande förtroendekris. 
                                                
14 Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder, s 277. 
15 Ibid. s. 114. 
16 Ibid. s. 121. 
17 Ibid. s. 114. 
18 Repstad: Närhet och distans, Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 70. 
19 Skatteverket (060421): Ett prisbasbelopp år 2006 är 39 700 kronor.  
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Utöver ovanstående sju interjuver genomförde vi även två intervjuer med sakkunniga som arbetar 
med riskhantering på två av de fyra stora revisionsbyråerna. Syftet med dessa intervjuer var att få 
kunskap om hur de ser på riskhantering samt intern kontroll för företag inom finansbranschen. 

2.4 Utformning av våra intervjuguider 
När vi tog fram underlaget inför våra intervjuer utgick vi från de teorier vi har presenterar i 
kapitel tre, i enlighet med det deduktiva tillvägagångssättet. Vid intervjuerna använde vi oss av 
intervjuguider som belyste de områden vi hade valt att fokusera på (se bilaga 1 och 2). Enligt Jan-
Axel Kylén, författare till boken Att få svar, bör en intervjuguide innehålla mellan fyra och sex 
rubriker som ska visas upp vid intervjuns början och som sedan med fördel kan ligga kvar på 
bordet som ett stöd under intervjuns gång.20 Som intervjuare hade vi, utöver intervjuguidens 
rubriker, egna underrubriker för att vi skulle försäkra oss om att vi uppnådde vad vi hade för 
avsikt att uppnå med våra intervjuer. Dessa underrubriker visade vi inte för våra respondenter då 
det, till viss del, skulle leda till att intervjuns öppna karaktär gick förlorad.21  

Kylén beskriver trattmodellen som förmedlar en grundläggande bild av hur intervjuer kan läggas 
upp. Vi tog fasta på denna modell och utgick, vid upplägget av våra intervjuer, från dess sex steg. 
Det första steget är intervjuns öppning där vi som intervjuare presenterade oss och informerade 
om vår avsikt med den specifika intervjun. Det var även i detta steg vi visade vår intervjuguide 
samt talade om hur vi skulle behandla respondentens svar. I steg två lät vi respondenten svara fritt 
på och diskutera runt våra frågeställningar. Enligt Kylén kan den som intervjuar stimulera 
respondentens svar genom att nicka för att visa att denne lyssnar eller ge korta kommentarer för 
att exempelvis få något respondenten sagt beskrivet mer ingående. Exempel på kommentarer som 
vi har använt vid våra intervjuer är: �berätta mer�, �hur kommer det sig?� eller �hur menar du 
då?�. Steg tre i modellen handlar om att precisera den fria berättelsen för att få respondentens 
svar mer konkretiserade. Här frågade vi som intervjuare efter exempel och beskrivningar för att 
få mer fylliga svar. Steg fyra handlar om att kontrollera hållfastheten i det som respondenterna 
har sagt då uppgifter exempelvis kan vara motstridiga eller inte överensstämma med uppgifter 
som andra personer har lämnat. I steg fem var alla teman avklarade och vi gjorde som intervjuare 
en sammanfattning, utifrån våra anteckningar, av de centrala aspekter som berörts under 
intervjuerna. Respondenterna fick även möjlighet att ställa frågor om det var något som var 
oklart. I det sista steget avslutas intervjun och vi frågade om det var möjligt för oss att 
återkomma till respondenterna om ytterligare frågor eller några oklarheter uppstod. 

2.4.1 Sakkunniga 
Vid utformningen av intervjuguiden för de sakkunniga (se bilaga 1) började vi med att föra en 
diskussion kring relevanta begrepp såsom bedrägeri och oegentligheter för att lättare förstå våra 
respondenter då dessa begrepp nämndes under intervjuns gång. Därefter förde vi en diskussion 
om vad respondenterna uppfattade som riskfaktorer för bedrägerier med syftet att se om deras 
uppfattningar stämde överens med de faktorer vi hade kommit fram till i vår litteraturstudie. Som 
en naturlig fortsättning tog vi reda på vad respondenterna anser om de riskfaktorer vi kommit 
fram till men som de själva inte tagit upp. Vi förde även en diskussion kring de sakkunnigas 
uppfattning om medvetenheten för interna bedrägerier bland företag. Avslutningsvis ville vi höra 

                                                
20 Kylén: Att få svar � intervju, enkät, observation, s. 20. 
21 Ibid. s. 21. 
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de sakkunnigas åsikter om hur den fortsatta utvecklingen kommer att se ut vad gäller 
medvetenheten för bedrägerier bland anställda på företag.  
De teman vi nämnt ovan diskuterades både generellt vad gäller svenska företag men även 
specifikt vad gäller svenska företag inom finansbranschen. 

2.4.2 Anställda på företag inom finansbranschen 
Vid intervjuerna med anställda på företag inom finansbranschen (se bilaga 2) diskuterade vi först 
hur de interna kontrollerna inom företagen såg ut samt huruvida respondenterna anser att arbetet 
med de interna kontrollerna inom företaget har förändrats under de senaste fem åren. Efter 
diskussionen kring de interna kontrollerna kom vi in på olika typer av oegentligheter och vi 
frågade även respondenterna om deras inställning till de riskaspekter vi kommit fram till i vår 
litteraturstudie samt vid våra intervjuer med sakkunniga. För att skapa oss en bild av företagets 
kultur frågade vi även hur företaget styrs då det kan indikera på vilken typ av kultur som råder.22 
Vi avslutade våra intervjuer med att låta respondenterna beskriva sin uppfattning om 
företagskultur och vilken vikt som de menar att företaget lägger på kulturen i organisationen.   

2.5 Anteckningar 
Under intervjuerna med anställda i företagen inom finansbranschen ansvarade en av oss för att 
göra anteckningar medan den andra i första hand ställde våra frågor till respondenterna. 
Intervjuerna med de sakkunniga valde vi att spela in med hjälp av en diktafon. 
Vi såg både för- och nackdelar med att spela in våra intervjuer. Till fördelarna hörde att vi efter 
intervjuerna kunde lyssna på respondenternas svar och ännu en gång uppmärksamma deras 
tonfall samt ordval. Genom att lyssna igenom intervjuerna lärde vi oss vad vi hade gjort bra och 
vad som kunde göras på ett annat sätt vid nästa intervju. En annan fördel med att använda 
diktafon var att vi under intervjuns gång inte behövde göra anteckningar utan kunde istället 
koncentrera oss fullt ut på våra frågor och på respondenternas svar.  
Den främsta nackdelen med att spela in våra intervjuer var den effekt vetskapen om inspelningen 
kunde ha på våra respondenter. Bedrägeri ses av många som ett känsligt ämne och en inspelning 
kunde därför ha verkat hämmande och varit besvärande för respondenterna. För att vi skulle få så 
sanningsenliga svar som möjligt av de anställda på företagen valde vi därför att inte använda 
diktafon vid dessa intervjuer. Vid intervjuerna med de sakkunniga använde vi däremot diktafon, i 
den utsträckning de själva godkände det, eftersom avsikten med de intervjuerna var att ta del av 
den kunskap och de erfarenheter som dessa personer har fått genom sitt arbete utanför det egna 
företaget. Dessa erfarenheter trodde vi därför inte var av lika känslig natur som den information 
en respondent lämnar ut vad gäller den egna arbetssituationen. 

2.6 Bearbetning av material 
Då vi bearbetade vårt intervjumaterial gick vi tillbaka till våra anteckningar och dokumenterade 
de frågor vi hade ställt samt de svar vi fått på dem. Vi lyssnade även på de bandinspelningar vi 
hade från två av de totalt nio intervjuerna. Dessa inspelningar gjorde att vi ytterligare kunde 
säkerställa att vi uppfattat respondenternas svar på ett korrekt sätt. 

                                                
22 Henri: Organizational culture and performance measurement systems, s. 79. 
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Det var viktigt för oss att ta hänsyn till våra respondenter vid redovisningen av vår empiri samt 
vid analysen av den. För att minska risken för onödiga missförstånd eller andra felaktigheter i vår 
slutliga uppsats använde vi oss av respondentvalidering, 23  det vill säga vi skickade en 
sammanställd rapport av intervjuerna till var och en av våra respondenter så att de fick möjlighet 
att läsa igenom hur vi hade uppfattat deras svar. Det var viktigt för oss att, i ett tidigt skede, 
säkerställa att empirin, vi baserade vår analys på, var korrekt uppfattad. 

2.7 Sekundärdata 
Sekundära källor använde vi oss främst av för att tillgodogöra oss en allmän kunskap inom vårt 
problemområde. För oss var relevant sekundärdata dels dagstidningar och nyhetsprogram, dels 
data i form av facklitteratur och debatt- samt vetenskapliga artiklar. All sekundärdata samlade vi 
in via bibliotek inom Stockholmområdet samt olika databaser där vi använde sökord som: Fraud, 
Enterprise Risk Management, Culture, Board, Big Four. 
 

                                                
23 Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder, s.258-259. 
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3 Teoretisk och praktisk referensram 
Den teoretiska och praktiska referensramen kommer att inledas med ett avsnitt som förmedlar en 
övergripande bild av ämnet bedrägeri med syfte att underlätta för läsarens att sedan ta till sig vår 
empiriska undersökning. Därefter går vi in på centrala teoretiska och praktiska aspekter som har 
legat till grund för utformningen av våra intervjufrågor och som därmed präglar det empiriska 
materialet. 

3.1 Bedrägeri 

3.1.1 Definition och begreppsförklaring 
Då begreppet bedrägeri är av central betydelse i vårt uppsatsarbete är det viktigt att vi tydligt 
definierar detta. Det finns många olika definitioner och en av dem är definitionen i brottsbalken 
där bedrägeri beskrivs som en vilseledande handling som leder till vinning för en part och förlust 
för en annan part. En annan definition, som gavs ut av International Federation of Accountants 
(IFAC) liknar brottsbalkens definition och säger att bedrägeri är en medveten oetisk, illegal och 
vilseledande handling av en eller flera personer som är verksamma i en organisation för att uppnå 
egen vinning.24 
I vårt uppsatsarbete har vi dock varken valt att definiera begreppet bedrägeri i enlighet med den 
svenska lagstiftningen eller i enlighet med IFAC. Istället har vi givit begreppet en bredare 
innebörd genom att låta det innefattar följande sju aspekter hur de definieras i brottsbalken: 
trolöshetsbrott/förskingring, bedrägeri, vilseledande redovisning, korruption, olaga 
intrång/förfalskning, penningtvätt, insiderhandel. I uppsatsen kommer vi i fortsättningen att syfta 
på internt bedrägeri då vi använder oss av begreppet bedrägeri eller oegentligheter. 

3.1.2 Bedrägeri � ett dolt problem med global spridning 
Bedrägeri är ett fenomen som har uppmärksammats mycket under de senaste åren bland annat på 
grund av att upptäckterna har ökat markant.25 Den globalisering som vi ser idag gör att det har 
blivit lättare att begå oegentligheter över ländernas gränser och detta har troligen lett till en 
ökning av antalet bedrägerier.26 En undersökning vi tagit del av visar att antalet anmälningar av 
oegentligheter inom företag kan, förutom det faktum att en faktisk ökning har skett, även bero på 
uppkomsten av nya regleringar som lägger fokus på transparens och god bolagsstyrning vilket ger 
företag incitament att rapportera oegentligheter. 27  I samma undersökning tas även upp att 
företagens arbete med att förbättra den interna kontrollen har ökat upptäcktsfrekvensen och 
samtidigt har det blivit mer accepterat att rapportera misstänkta oegentligheter. En vanlig 
uppfattning är att bedrägeri är ett nationellt problem som är specifikt för vissa länder och 
kulturer. Bedrägeri förekommer dock i alla länder men det uppmärksammas mer i nationer där 

                                                
24 International standard on auditing 240 � The auditor�s responsibility to consider fraud in an audit of financial 
statements, s. 365. 
25 Ökat fokus på bedrägeri (060421). 
26 Iyer och Sörqvist: Bedrägeri och korruption. 
27 Global Economic Crime Survey 2005, s. 5. 
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det öppet erkänns att problemet finns.28 Jämfört med Italien, som är ett land starkt förknippat med 
bedrägeri, råder en naiv inställning i Sverige att korruption inte förekommer� och speciellt inte i 
det företag man själv arbetar i.29  

Ett typiskt drag för bedrägeri är att det ofta är personer högt upp i organisationer som begår 
oegentligheter av allvarlig karaktär.30 På grund av att dessa personer har stora befogenheter och 
makt har de fler möjligheter att begå brott � många gånger med motivet att tjäna ännu mer 
pengar.31 En studie genomförd 2005 bland 75 svenska företag visar även den att många av de 
bedrägerier som begåtts inom företag genomförs av personer på ledande positioner och studien 
visar även att skadorna blir större när dessa personer begår brotten.32 Iyer och Sörqvist skriver, i 
en artikel om bedrägeri och korruption, att bedrägeri ofta inte uppmärksammas på högre nivåer 
inom företaget då personer i ledningen har ett stort förtroende från sin omgivning.33 Denna falska 
tilltro till personer på ledande positioner möjliggör att oegentligheter kan fortgå, ibland under 
många år, utan att det uppdagas.34  

3.1.2.1 Stora företag � stora risker 
Enligt PricewaterhouseCoopers undersökning Global Economic Crime Survey har ett företags 
storlek direkt betydelse för sannolikheten att de ska råka ut för oegentligheter. Medan endast 36 
procent av de små företagen som PWC undersökte rapporterade att de råkat ut för bedrägerier 
under de senaste två åren är samma siffra för de stora företagen 62 procent. 35  Enligt 
undersökningen beror dessa skillnader på fyra huvudsakliga anledningar. 36  Den första 
anledningen är att det finns större möjligheter för anställda att begå oegentligheter inom ett stort 
företag då dessa organisationer ofta är mer komplexa och de anställda är mer anonyma. Brottet 
kan då bli lättare för den anställde att rationaliseras eftersom det inte finns något direkt offer för 
handlingen. Den andra anledningen är att stora företag ofta genomför många, stora och komplexa 
transaktioner inom sin verksamhet. För det tredje har stora företag bättre system för att upptäcka 
oegentligheter vilka ökar företagens chanser att upptäcka fler bedrägerier. Den fjärde anledningen 
är det hot som uppstår i och med företagens ökade internationella aktiviteter. Nya marknader 
innebär nya möjligheter men samtidigt ökar detta riskerna för att bedrägerier ska ske på grund av 
exempelvis skiljda kulturer. 

3.1.3 Kostnaden för bedrägeri 
Bedrägerikostnaden i företag uppgår enligt en undersökning till cirka två till fem procent av 
företagets totala omsättning.37 En annan undersökning uppskattar att kostnaderna kan vara högre 
än så och presenterar i sin studie att det är mycket möjligt att denna uppgår till sex procent av 
företagets omsättning.38  Dessa höga siffror får stöd av andra studier, genomförda av bland annat 

                                                
28 Iyer och Sörqvist: Bedrägeri och korruption. 
29 Ibid.. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Global Economic Crime Survey 2005, s. 3. 
33 Iyer och Sörqvist: Bedrägeri och korruption. 
34 Ibid. 
35 Global Economic Crime Survey, s. 5. 
36 Ibid. s. 6. 
37 Iyer och Samociuk: Fraud Resistance � a practical guide, s. 2.  
38 Ibid. s. 2. 
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Förenta Nationerna (FN), som uppger att FN i genomsnitt förlorar sex procent av sin omsättning 
till följd av bedrägeri och korruption.39 
Kostnaderna för bedrägeri består dels av en direkt mätbar kostnad, dels av en dold ofta 
svårkvantifierbar kostnad. De finansiella skador som företag blir lidande av till följd av 
exempelvis direkta stölder är ofta endast �toppen av isberget�.40 Ytterligare en undersökning som 
revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers genomförde i 34 länder visade att 40 procent av de 
tillfrågade företagen har drabbats av betydande �sidokostnader� i form av exempelvis skadat 
varumärke, minskad motivation hos anställda och förlorade affärskontakter. Dessa element är av 
betydande karaktär för att ett företag ska lyckas inom sin bransch och var och ett av dem kan lätt 
undermineras vid förekomsten av, eller till och med misstanke om, oegentligheter.41 Vidare kan 
ett ifrågasättande av ett företags bolagsstyrning leda till att en demoralisering bland anställda 
vilket kan resultera i att de tar efter förövarna och själva börjar begå oegentligheter.42 

3.2 Bedrägeritriangeln 
Bedrägeri kan, enligt bedrägeritriangeln, förklaras som en interaktion mellan tre komponenter 
som påverkar den potentiella förövaren och de tre komponenterna är incitament, möjlighet och 
rationalisering. 
Incitament är ett resultat av en uppfattad press på en person, från dess omgivning, att begå 
bedrägeri. Pressen kan ha sin grund i att en anställd i sitt arbete exempelvis får bonus vid ett visst 
uppnått resultat. En anställd kan även känna press på det personliga planet på grund av en 
ansträngd ekonomi till följd av exempelvis spel- 
eller drogproblem. En annan uppmärksammad 
anledning till att en anställd begår bedrägeri är att 
denne vill upprätthålla en exklusiv livsstil.43 

Möjlighet är ett resultat av de förhållanden och 
situationer som ger den anställde möjligheten att 
utföra bedrägerier. Möjlighet att utföra 
bedrägerier finns i miljöer med bristande intern 
kontroll och det är också i den miljön som risken 
för upptäckt är som minst. Inom just 
finansbranschen är tillgänglighet på pengar, både i 
likvid och i elektronisk form, relativt stor jämfört 
med många andra branscher. 
Rationalisering handlar om vad som rättfärdigar 
en person att rationalisera bort en bedräglig 
handling. Detta kan vi summera som att det är 
troligt att en person utför bedrägerier om han är 
kapabel att rationalisera sin egen vinning på bekostnad av en annan persons förlust då incitament 
och möjlighet finns. Huruvida en person kan rationalisera sitt beteende eller inte har mycket att 
                                                
39 Iyer och Samociuk: Fraud Resistance � a practical guide, s. 2. 
40 Global Economic Crime Survey 2005, s. 10. 
41 Ibid. s. 12. 
42 Ibid. s. 12. 
43 Ibid. s. 16. 
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göra med den rådande kulturen inom en organisation. För att upprätthålla en god kultur inom ett 
företag spelar personer på ledande positioner en avgörande roll. Om en person högt upp i 
företaget exempelvis inte följer de etiska riktlinjer som finns inom organisationen underlättar 
detta för andra anställde att rationalisera bort sitt eget felaktiga beteende: �om min chef gör på det 
sättet kan jag också göra det�. Att det finns en differens mellan vad en chef säger och hur denne 
handlar kan det leda till att anställda, istället för att göra som chefen säger, gör som chefen gör. 
För att summera innebörden av bedrägeritriangeln krävs alltså en interaktion mellan dess tre 
komponenter för att en anställd ska begå bedrägeri. Det är inte tillräckligt att en eller två av dessa 
komponenter föreligger för att bedrägeri ska uppstå.44 

3.2.1 Kultur 
Vikten av kulturen återges till viss del i bedrägeritriangeln men vi anser att dess roll, vad gäller 
förekomsten av oegentligheter inom företag, bör uppmärksammas ytterligare för att tydliggöra 
denna centrala aspekt inom vårt problemområde.  
Kulturen som råder inom ett företag kallas för organisationskultur men på grund av dess abstrakta 
karaktär har begreppet definierats på många olika sätt. Geert Hofstede, som bedriver forskning på 
området, menar att organisationskultur främst består av sedvänjor, det vill säga de olika vanor, 
seder eller bruk som är gemensamma för individerna i ett specifikt företag.45 Henning Bang 
lägger dock mer tyngd i begreppet organisationskultur och definierar det som: 46 

 �den uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som 
utvecklats i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden� 

En norm är förväntningar på andras beteenden i olika situationer, det vill säga hur en individ 
förväntas agera och vad som är acceptabla beteenden.47 Normer kan delas in i omedvetna och 
medvetna förväntningar på individer men trots detta påverkar båda typerna hur en anställd agerar. 
En organisationskultur behöver inte nödvändigtvis bestå av gemensamma normer utan det 
handlar snarare många gånger om skillnader i olika gruppers normer inom en organisation då de 
normer som en grupp har, i stor utsträckning, ofta avviker från andra gruppers normer.48 

Bang skriver, för att tydliggöra vad värderingar innebär, att det är en personlig eller social tro på 
att föredra ett handlingssätt framför ett annat.49 Han menar att det finns två typer av värderingar: 
förfäktade värderingar och bruksteorier. De förfäktade värderingarna är de officiella 
handlingssätt som de anställda många gånger säger sig tro på och de finns ofta formulerade i 
företagets vision och målsättning och kan ta sig uttryck som exempelvis �raka rör� eller �frihet 
under ansvar�. Bruksteorier är många gånger omedvetna och därmed inte direkt uttalade men det 
är dessa värderingar som egentligen förklarar de anställdas handlingar. Bruksteorier kan på grund 
av sin icke uttalade karaktär komma till uttryck på olika sätt, bland annat genom hur anställda 
agerar eller genom olika ritualer inom företaget. Problemet är att bruksteorierna och de förfäktade 
värderingarna många gånger strävar åt olika håll och att individerna i organisationen därför inte 
är villiga att erkänna att det finns en officiellt uttalad ram för värderingar samt en motstridig 

                                                
44 Wilks och Zimbelman: Decomposition of Fraud Risk Assessment and Auditors Sensitivity to Fraud Cues, s. 5. 
45 Hofstede och Hofstede: Organisationer och kulturer, s. 302. 
46 Bang: Organisationskultur, s. 23. 
47 Ibid. s. 53. 
48 Ibid. s. 54. 
49 Ibid. s. 49. 
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värderingsgrund som är den egentliga källan till företagskulturen.50 En kultur som präglas av 
värderingar och normer som legitimerar oegentligheter ökar risken för bedrägeri eftersom 
beteendet outtalat inte avviker från den rådande kulturen. Som nämndes i avsnittet om 
bedrägeritriangeln krävs dock att de två faktorerna möjlighet och incitament även föreligger för 
att den anställde ska begå brottet. 

Kulturens kärnelement, värderingar och normer, kan komma till uttryck som resultatet av den 
kultur som råder och Bang talar om �kulturbärare�.51 Den kultur som företaget utåt sett vill 
upprätthålla kan mycket väl utgöras av förfäktade värderingar eller normer som endast gäller för 
vissa grupperingar inom företaget och då kan det vara svårt för en utomstående att skapa sig en 
bild av kulturen.52 På grund av detta kan det vara bra att se till de olika kulturbärarna för att skapa 
sig en uppfattning av kulturen men dessa är dock inte möjliga att direkt avläsa.53 Istället måste 
uttrycken tolkas men risken finns att det vi tolkar inte stämmer överrens med den faktiska 
kulturen på grund av att organisationer, och dess kultur, ständigt förändras. Vissa forskare menar 
att kulturuttryck är objektiveringar på så sätt att uttrycken blir till en objektiv verklighet och där 
den person som kommer i kontakt med uttrycken tar dessa som givna storheter. Bang tar upp ett 
exempel på hur han tänker sig att objektiveringar fungerar: 54 

�Sedan exempelvis plogen uppfunnits och skapats bestämmer den människans sätt att 
bedriva jordbruk. Så är det också med immateriella produkter. De möter den enskilde som 
givna storheter som delvis bestämmer hans sätt att vara� 

På liknande sätt gestaltar sig de kulturella uttrycken som historierna, språket, ritualerna och den 
fysiska strukturen och de upprätthåller därmed företagskulturen. Studier tyder alltså på att en 
koppling finns mellan det vi konkret upplever i företaget och dess kultur. Svårigheterna ligger i 
tolkningen av det vi ser och i vilken kulturell betydelse vi bedömer att olika uttryck i företagets 
omgivning har. I boken Fraud resistance tar författarna upp olika synliga faktorer som de menar 
kan belysa anställdas benägenhet att begå bedrägeri och hur dessa personer möjligtvis beter sig 
inom företaget. Med tanke på Bangs resonemang kan detta i sin tur indikera på vilken kultur som 
råder eftersom anställdas beteenden påverkas av kulturen samt värderingarna och normerna. 
Olika exempel på indikatorer som boken tar upp är att försöka förstå vilken inställning de 
anställda har till lindrigare oegentligheter som att exempelvis ta med sig pennor hem från 
kontoret eller att ringa privata samtal från arbetstelefonen.55 
Även företagets fysiska struktur kan indikera på vilken kultur som är den rådande.56 I boken Nya 
perspektiv på organisation och ledarskap skriver författarna att den fysiska omgivningen 
�förkroppsligar och uttrycker en organisations kultur�.57 Detta tas även upp i en artikel där 
författaren menar att de synbara materiella artefakterna i vår omgivning ger uttryck åt delar av 
den organisationskultur som råder.58 Problemen ligger i vilken tolkning vi gör av det som går att 
observera och om det vi ser återspeglar enskilda individers värderingar eller universella 

                                                
50 Bang: Organisationskultur, s. 49-50. 
51 Ibid. s. 62. 
52 Ibid. s. 51 och 62. 
53 Ibid. s. 62. 
54 Ibid. s. 63. 
55 Iyer och Samociuk: Fraud Resistance � a practical guide, s. 47-48. 
56 Bolman och Deal: Nya perspektiv på organisation och ledarskap, s. 249. 
57 Ibid. s. 251. 
58 Henri: Organizational culture and performance measurement systems, s. 79. 
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värderingar som är förankrade i den gemensamma organisationskulturen.59 Ser vi däremot till 
olika typer av karaktäristika om hur arbetet ser ut inom organisationen kan vi på ett mer 
övergripande sätt hitta indikatorer på den rådande kulturen. 60  Ett företag som präglas av 
värderingar som är fokuserade på kontroll har ofta inslag av detaljerade regleringar, strävan efter 
stabilitet och förutsägbarhet samt byråkrati i sin verksamhet.61 Ett företag som däremot präglas av 
flexibla värderingar har ofta inslag av öppenhet inför förändringar, mindre detaljstyrning samt 
fokus på gruppsamarbete. 62  Vad gäller riskaspekten av dessa två typer av kulturer ur ett 
bedrägeriperspektiv visar en studie gjord av PricewaterhouseCoopers att företag som är 
kontrollorienterade i större utsträckning rapporterar förekomster av oegentligheter inom sin 
organisation.63 Studien diskuterar möjligheten att det i kontrollorienterade företag kan finnas en 
atmosfär av misstro på grund av det omfattande regelverket och att individen därmed får ett ökat 
incitament och kan rationalisera sitt beteende. 64  En annan möjlighet är att denna typ av 
organisationer, på grund av sitt kontrollfokus, är bättre på att upptäcka bedrägerier och därmed 
rapporterar fler incidenter jämfört med företag som har en mer flexibel kultur. Studien tyder på 
att personer som identifierar sig med sin organisation och känner en stark social samhörighet är 
mindre benägna att bryta mot reglerna.65 Problematiken ligger dock i huruvida en viss typ av 
kultur på bästa sätt kan skapa en samhörighetskänsla med den anställde individen. 

3.3 Praktiska riskfaktorer 
För att ytterligare fördjupa oss i de risker som finns för att bedrägerier ska begås inom företag har 
vi i följande avsnitt presenterat typiska riskfaktorer för detta. Faktorerna är praktiska på så sätt att 
de är baserade på undersökningar av företag som tidigare har drabbats av oegentligheter. 

3.3.1 Styrelsens sammansättning 
David B. Farber hänvisar i sin studie om bedrägeri till artikeln Outside directors, Board 
Independance, and Shareholder Wealth, och enligt Farber tyder artikeln på att styrelser är mer 
effektiva om dess ledamöter inte arbetar i företagets dagliga verksamhet.66 Artikeln som Farber 
hänvisar till gör dock inte någon direkt koppling mellan oberoende styrelser och förekomsten av 
bedrägerier inom företag men denna koppling gör däremot Mark S. Beasley i The Accounting 
Review. Han menar att bedrägeridrabbade företag visar svagheter i viktiga delar av sin 
bolagsstyrning och en av dessa brister är att företag som upplevt bedrägeri har styrelser med få 
utomstående ledamöter.67 Utomstående styrelseledamöter definieras i studien som personer som 
inte är anställda i företagets verksamhet och som även arbetar med styrelseuppdrag i andra 
företag. 68  I studiens hypotesutveckling diskuterar Beasley olika synsätt på varför styrelsens 
sammansättning påverkar risken för bedrägerier. Han menar att de interna styrelseledamöterna 

                                                
59 Bang: Organisationskultur, s. 141. 
60 Henri: Organizational culture and performance measurement systems, s. 79. 
61 Ibid. s. 79. 
62 Ibid. s. 79. 
63 Global Economic Crime Survey, s. 15. 
64 Ibid. s. 15. 
65 Ibid. s. 15. 
66 Farber: Restoring trust after fraud: does corporate governance matter?, s 10. 
67 Beasley: An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement 
fraud, s. 446. 
68 Ibid. s. 446. 
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har tillgång till löpande informationen om vad som pågår inom företaget vilket gör att dessa 
personer har mer kunskap om företagets kontroll- och beslutsfunktioner vilket de kan utnyttja till 
sin fördel.69 Dessutom finns risken att de interna styrelseledamöterna sätter företagsledningens 
intressen i första hand vilket kan skapa incitament för oegentligheter som i slutändan inte är till 
fördel för företagets aktieägare.  

De utomstående styrelseledamöterna vill, enligt Beasley, upprätthålla sitt anseende som 
ekonomiska experter för att även i fortsättningen få uppdrag som styrelseledamot och på så sätt 
upprätthålla värdet på sitt humankapital.70 Med detta menar Beasley att utomstående ledamöter 
använder sin position i styrelsen för att signalera att de är väl medvetna om vikten av företagets 
interna kontroller med incitamentet att säkerställa sitt anseende på marknaden.71 Sammantaget 
innebär en större andel utomstående styrelseledamöter, i enlighet med Beasleys undersökning, att 
styrelsens effektivitet säkerställs och att den på ett bättre sätt uppfyller kraven på en effektiv 
bolagsstyrning. 

En annan svaghet i bedrägeridrabbade företags bolagsstyrning, som Beasley tar upp, är att 
företagen ofta har en VD som sitter med i företagets styrelse.72 Michael C. Jensen tar i Journal of 
Finance upp risken med att företagets VD även sitter på styrelseordförandeposten i företagets 
styrelse. Jensen konstaterar att en VD som är styrelseordföranden bidrar till ett ineffektivt 
styrelsearbete då jävsituationer och intressekonflikter lätt uppstår mellan det arbete som utförs 
inom företaget och det som utförs inom styrelsen.73 Sammantaget är alltså oberoendet i styrelser 
viktigt för att på bästa sätt, sett ur ett bedrägeriperspektiv, undvika eventuella jävsituationer och 
intressekonflikter. 

3.3.2 Revisionsutskottens arbete 
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska företagens styrelser inrätta ett revisionsutskott som 
bland annat ska arbeta med att upprätthålla och effektivisera kontakten med revisorerna.74 Då 
Koden är självreglerande finns en möjlighet att avvika från denna anvisning och det anges att 
företag med en mindre styrelse kan arbeta med revisionsutskottets frågor istället för att utse ett 
specifikt utskott. I Sverige är revisionsutskottet inte något självständigt organ, som det är i 
exempelvis USA, utan det fungerar istället som ett beredningsorgan för styrelsen.75 De bolag som 
inte har ett revisionsutskott, men som är skyldiga att följa Koden, ska motivera sitt val och även 
beskriva hur de istället arbetar med revisionsutskottets frågor inom styrelsen. 76  Utöver att 
upprätthålla och effektivisera kontakten med företagets revisorer ska revisionsutskottet se över 
företagets finansiella rapporter och granska dess bolagsstyrningsrapport med syfte att förbättra 
dessa.77 

Revisionsutskottet och dess arbete diskuteras av Beasley som menar att utskottets arbete och 
sammansättning påverkar riskerna för interna bedrägerier. Beasley påpekar att bolagsstyrningen 
                                                
69 Beasley: An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement 
fraud, s. 446. 
70 Ibid. s. 446. 
71 Ibid. s. 447. 
72 Ibid. s. 446-447. 
73 Jensen: The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of International Control System, s. 86. 
74 Effektiva revisionsutskott � Nätskrift februari 2005 (060421), s. 8. 
75 Ibid. s. 5.  
76 Ibid. s. 5. 
77 Ibid. s. 12. 
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försämras då ledamöterna i utskottet inte sammankallas till regelbundna möten samt när utskottet 
inte består av tillräckligt många finansiella experter. Med andra ord pekar Beasleys studie på att 
sammansättningen av revisionsutskottet är av vikt för det finansiella rapporteringssystemet och 
därmed av vikt för att förebygga bedrägeri.78 Koden ställer även kompetenskrav på utskottets 
ledamöter och föreskriver att utskottet ska vara �präglat av mångsidighet och bredd avseende 
ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt�. 79  Visserligen ger detta vissa 
riktlinjer men det är samtidigt öppet för tolkning vilket kan leda till att utskotten brister i sin 
kompetens och därmed utgör en bedrägeririsk. Ämnet har även utforskats av A. A. Sommer Jr 
som menar att det finns ett positivt samband mellan hur effektiva revisionsutskotten är och hur 
många sammanträdanden de har.80 Han menar dessutom att revisionsutskotten har tillgång till den 
information som behövs för att upptäcka oegentligheter och detta kan återkopplas till Beasleys 
resultat om att ett mindre kunnigt utskott innebär en svaghet för företagets bolagsstyrning. Även 
en undersökning presenterad i USA 1999 genomförd av The Blue Ribbon Committee, med syfte 
att komma med förslag på effektivitetsförbättringar i revisionsutskotten, menar att utskottens 
sammansättning är av stor vikt.81  

3.3.3 Val av revisionsbyrå 
Olika studier pekar på att kvaliteten hos den anlitade revisionsbyrån påverkar bedrägeririsken.82 
Det pekas bland annat på att revisionsbyråerna som räknas till The Big Four83 har högre kvalitet 
på sin revisionsprocess och därmed bättre möjligheter att för att övervaka. 84  Även Andrew 
McLennan och In-Uck Park studerade detta område och 2003 presenterade de en studie som 
visade att de fyra största revisionsbyråerna hade en mer överlägsen teknologi och bättre utbildad 
personal vilket de menar leder till att de värnar mer om sitt oberoende och därmed bidrar till en 
mer tillförlitig revision.85 Farber hänvisar till andra studier som ställer sig bakom detta och som 
menar att de fyra största revisionsbyråerna utför bättre kontroller jämfört med andra byråer och 
därmed minskar risken för att bedrägerier ska kunna begås utan att bli upptäckta.86 Vidare menar 
Zoe-Vonna Palmrose, som också har presenterat en studie om The Big Four, att de fyra stora 
revisionsbyråerna i mindre utsträckning stäms och därmed hamnar i färre konflikter jämfört med 
andra byråer. Enligt Palmrose är detta ett resultat av den högre kvalitet som hon menar att de har 
på sin revisionsprocess.87  
Sammantaget pekar studier på att The Big Four skiljer sig från andra revisionsbyråer vad gäller 
tillförlitligheten på det utförda arbetet med hänvisning till faktorer såsom rädsla för att skada sitt 
varumärke, större resurser, större kunskap samt färre stämningar. 
 

                                                
78 Beasley: An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement 
fraud, s. 445. 
79 Effektiva revisionsutskott � Nätskrift februari 2005 (060421), s. 10. 
80 Sommer: Auditing Audit Committees: An Educational Opportunity for Auditors, s. 91-93. 
81 Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees (1999). 
82 Studier av bl. a Linda Elizabeth De Angelo 1981 samt Mark L. DeFond 1992.  
83 The Big Four syftar till revisionsbyråerna KPMG, Ernst & Young, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Deloitte.   
84 Palmrose: An Analysis of Auditor Litigation and Audit Service Quality, s. 55-73. 
85 McLennan och Park: The market for liars: reputation and auditor honesty, s. 1-3.   
86 Farber: Restoring trust after fraud: does corporate governance matter?, s 11. 
87 Palmrose: An Analysis of Auditor Litigation and Audit Service Quality, s. 55-73. 
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3.3.4 Konjunktur 
I artikeln Booms, Bust and Fraud presenterar författarna en modell i vilken företag begår 
finansiellt bedrägeri för att få tillgång till kapital från investerare på marknaden. Författarna pekar 
på att investerarens uppfattning om det rådande konjunkturläget i samhället påverkar 
förekomsten av finansiellt bedrägeri.  
En högkonjunktur definieras i artikeln som en situation i vilken det finns många tillgängliga och 
attraktiva investeringsobjekt på marknaden och en lågkonjunktur definieras tvärtemot som en 
situation där det finns få attraktiva investeringsobjekt på marknaden.88 Då investerare ska fatta ett 
beslut om huruvida de ska investera i ett företag eller inte finns det två aspekter detta beslut kan 
grunda sig på. Antingen kan beslutet fattas utifrån den externa information, i form av exempelvis 
finansiell rapportering, som finns tillgänglig på marknaden eller så kan beslutet grunda sig på 
investerarnas egna undersökningar och analyser av företaget i fråga. I vilken utsträckning 
investerarna undersöker de potentiella investeringsobjekten beror på deras uppfattning om 
huruvida ekonomin i samhället befinner sig i en hög- eller i en lågkonjunktur.  

När det finns få attraktiva investeringsobjekt på marknaden, vilket indikerar på lågkonjunktur, 
finns det få incitament för anställda på företag att begå bedrägeri. Anledningen till detta är att 
investerarna är extra försiktiga och själva granskar investeringsobjekten noggrant inför varje 
investering istället för att endast förlita sig den externa information som finns tillgänglig. Som en 
direkt följd av ovanstående lönar det sig inte för företagen att ägna sig åt finansiellt bedrägeri för 
att framställa sina räkenskaper som bättre än vad de egentligen är eftersom detta med stor 
sannolikhet kommer att upptäckas av företagens potentiella investerare. När konjunkturen är 
bättre tenderar däremot investerarna att förlita sig mer på den externa informationen som finns 
tillgänglig då de på förhand har en optimistisk bild av investeringsmarknaden. De undersöker inte 
sina investeringsobjekt lika noga utan investerar direkt i de företag som visar upp goda 
räkenskaper. Detta leder logiskt sett till att incitamenten för finansiellt bedrägeri inom företagen 
ökar då det råder högkonjunktur.  

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökar antalet tillgreppsbrott generellt då en lågkonjunktur 
råder. Samma tendens kan även ses vad gäller tillgreppsbrott inom organisationer, det vill säga 
vad gäller internt bedrägeri.89 Detta kan ha att göra med den ökade press som kan drabba en 
anställd i samband med att den privata ekonomin blir sämre. Även vid högkonjunktur kan risken 
för att oegentligheter begås öka på grund av brottets dolda karaktär. Bedrägeri är lättare att dölja 
inom företag då tiderna är goda eftersom kostnaderna för dessa bedrägerier då överskuggas av de 
höga vinstmarginaler som genereras på grund av den rådande högkonjunkturen.90 

3.4 Ramverk: Enterprise Risk Management 
Det finns idag flertalet Enterprise Risk Management (ERM) modeller som tillämpas inom företag 
runt om i världen. ERM handlar bland annat om att koordinera företagets strategi med företagets 
risk samt att göra medvetna val om hur denna risk ska behandlas � om den ska undvikas, 
reduceras, fördelas eller accepteras. ERM definieras som:91 

                                                
88 Källa till avsnitt 3.3.4 är (om annat inte anges) Povel, Singh och Winton: Booms, Bust and Fraud.  
89 Canow och Korsell: Ekonomisk brottslighet (060526). 
90 Iyer och Samociuk: Fraud Resistance � a practical guide, s. 9. 
91 Enterprise Risk Management � Integrated Framework, (060411). 
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Enterprise risk management is a process, effected by an entity�s board of directors, 
management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, 
designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risk to be within 
its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity 
objectives.  

Definitionen är bred och pekar på att ERM är en ständigt pågående process som bör genomsyra 
hela företaget och påverka anställda på alla nivåer. Nedan kommer en beskrivning av de två 
ramverken COSO och Basel II. 

3.4.1 COSO: Enterprise Risk Management � Integrated Framework 
COSO92  är en organisation som arbetar för att förbättra kvaliteten på företagens finansiella 
rapportering genom effektivisering av deras interna kontroller samt deras bolagsstyrning.93 För 
mer än ett decennium sedan introducerade COSO sitt ramverk för intern kontroll som sedan dess 
har används av tusentals företag med syfte för att förbättra aktiviteter i sin organisation och på så 
sätt uppnå organisationens målsättningar. Med andra ord kan COSO vara ett hjälpmedel för att 
styra företaget i rätt riktning genom att bland annat förebygga oegentligheter. Ramverket kan 
bland annat vara användbart för företagsledningen då de ska utvärdera samt förbättra 
organisationens ERM.  
COSO-modellen finns till för att hjälpa företag att uppnå sina mål och målen är uppdelade i fyra 
kategorier: strategiska mål, operationella mål, rapportering och samstämmighet med lagar. 
Målkategorierna överlappar varandra då ett visst mål kan passa in i fler än en av kategorierna och 
kan därmed hänföras till olika behov i företaget och vara olika chefers ansvar. Eftersom företaget 
själva kan styra över sin rapportering samt överensstämmelsen med lagar och regleringar kan 
ERM förväntas ge en rimlig försäkran om att dessa mål uppfylls. När det däremot gäller 
företagets strategiska samt operationella mål kan dessa påverkas av externa händelser och vad 
gäller dessa kan ERM därför endast försäkra att företagsledningen i tid blir medvetna om i vilken 
utsträckning företaget rör sig mot en måluppfyllelse. ERM-ramverket består av åtta komponenter 
som är beroende av varandra och som kan härledas ur ledningens agerande. Dessa komponenter 
är: 

• Internal Environment: Företagets interna miljö omfattar företagets kultur som lägger 
grunden för hur företagets ledning och andra anställda ser på samt hanterar riskerna i 
företaget. 

• Objective Setting: Mål måste upprättas så att det blir möjligt för ledningen att identifiera 
händelser (möjligheter) som kan bidra till måluppfyllelsen. 

• Event Identification: Händelser måste identifieras för att det ska vara möjligt att skilja 
mellan möjligheter och risker i organisationen. 

• Risk Assessment: Risker analyseras, med avseende på dess sannolikhet samt dess 
konsekvenser, för att stå som grund för beslut om hur riskhanteringen ska se ut. 

• Risk Response: Efter att riskerna har analyserats väljer ledningen åtgärd genom att 
bestämma hur dessa risker skall besvaras. 

                                                
92 The Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission. 
93 Källa till avsnitt 3.4.1 är Enterprise Risk Management � Integrated Framework (060411).  
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• Control Activities: Regler och rutiner skapas och implementeras i företagets verksamhet 
genom konkreta interna kontrollfunktioner för att säkerställa att ledningens respons på 
riskaspekter fungerar effektivt. 

• Information and Communication: Relevant information tas fram och kommuniceras ut i 
organisationen i en form som gör det möjligt för alla berörda att på ett bra sätt utföra sina 
uppgifter. För att informationsflödet ska ses som effektivt ska informationen flöda både 
upp och ner i organisationen. 

• Monitoring: Företaget som helhet övervakas och justeringar genomförs vid behov. 
Förbättringar kan ske exempelvis via ledningsbeslut eller utvärderingar från anställda. 

Det existerar ett direkt samband mellan de fyra 
kategorierna av mål och ovanstående åtta 
komponenter. Målen belyser vad en enhet vill 
uppnå medan de åtta komponenterna belyser vad 
som krävs för att uppnå dessa mål. Alla anställda 
inom en enhet har, i olika stor utsträckning, 
ansvar för att företagets ERM ska fungera. 
Styrelsen har exempelvis ansvar för övervakning 
av systemet, de lägre cheferna har ansvar för sina 
respektive delområden och företagets VD har det 
övergripande ansvaret. Det samband som vi har 
beskrivit kan tydliggöras med hjälp av COSO:s 
tredimensionella matris som finns avbildad ovan. 

För att bedöma hur pass effektivt ERM fungerar 
inom en organisation undersöks huruvida de åtta 
komponenterna existerar eller inte. Då 
komponenterna existerar ska det utvärderas hur 
effektivt de fungerar och om de fungerar 
tillfredställande har företagsledningen ett bra utgångsläge för att hantera framtida risker inom 
organisationen. Trots en effektiv ERM kan brister uppstå då den mänskliga faktorn alltid finns 
med i bilden. Exempelvis kan felaktiga beslut fattas, sociala konflikter kan uppstå eller resurser 
kan saknas för att säkerställa att systemets komponenter fungerar på ett effektivt sätt. 

3.4.1.1 Interna kontrollfunktioner 
Kontrollaktiviteter är en del av COSO-ramverket men vi anser att dess roll, vad gäller det 
förebyggande arbetet mot oegentligheter, bör uppmärksammas ytterligare. Kontrollaktiviteter är 
enligt COSO-modellen ett resultat av en riskbedömning av verksamheten som mynnar ut i 
konkreta kontrollfunktioner inom företaget, det vill säga funktionerna är en respons på företagets 
riskbedömning. Ett företags interna kontrollfunktioner kan vara utformade på många olika sätt 
och nedan presenteras olika typer av kontroller som kan motverka förekomsten av interna 
oegentligheter.94  

• Väl utvecklade IT kontroller i form av exempelvis omfattande användning av lösenord 
bland anställda samt brandväggar som förhindrar att obehöriga får tillträde till intern 

                                                
94 Källa till avsnitt 3.4.1.1 är Messier, Glover och Prawitt: Auditing & Assurance Services, s. 89 samt s. 252. 

COSO-matrisen Källa: The Committee of Sponsoring 
Organizations of the treadway Commission 
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information. Andra kontroller integrerade i IT systemet kan vara limiter som innebär att 
angivna befogenheter i belopp inte kan överskridas. 

• Utvecklat attesteringssystem där ytterligare en person inom organisationen måste 
godkänna exempelvis betalningar över ett visst gränsbelopp. 

• Arbetsfördelning innebär att ingen anställd får vara delaktig i en hel process utan endast 
arbeta med delar av processen. Ett exempel på detta kan vara att de anställda som tar emot 
inbetalningar från en extern kund inte får ta del av bokföringsprocessen eller liknande.  

Dessa funktioner är några exempel på kontroller som kan motverka oegentligheter men de interna 
kontrollerna måste vara anpassade till det specifika företaget då varje verksamhet möter olika 
typer av risker. 

3.4.2 Basel II: Revised International Capital Framework 
Basel II riktar sig främst till kreditinstitut och värdepappersbolag och huvudstrukturen i detta 
ramverk utgörs av tre pelare där pelare 1 kan sägas vara den uppdaterade versionen av det 
tidigare systemet, Basel I.95 Pelare 1 handlar om att beräkna ett minimikapitalkrav för kredit-, 
marknads- samt operativa risker utifrån tydliga beräkningsregler. Inom ramen för pelare 2 ska 
risker identifieras och bedömas ur ett bredare perspektiv vilket innebär en mer aktiv roll för 
tillsynsmyndigheterna som i Sverige är Finansinspektionen (FI). Pelare 3 handlar om hur företag 
ska förbättra sin transparens då de redovisar sin verksamhet mot marknad och allmänhet. 
Sammantaget förespråkar ramverket att företagen ska inneha ett kapital som står i relation till 
verksamhetens riskprofil vilket innebär att relationen mellan det kapital företaget har i 
förhållande till de risker de står inför ska ha en viss lagstadgad lägsta nivå. Syftet med det nya 
ramverket är att företagen ska ha en finansiell buffert mot oförutsedda förluster och därmed 
minska risken för kriser inom banksystemet och öka systemstabiliteten. Basel II är enligt FI ett 
helt nytt förhållningssätt vad gäller risk och riskhantering i företag. 
De generella riktlinjer som anges i ramverket är att företagen genomtäkt och omfattande ska 
kartlägga sina risker, bedöma sin riskhantering och sitt kapitalbehov i relation till de utvärderade 
riskerna. Vidare handlar ramverket om att företagen ska utveckla en egen process för intern 
kapitalutvärdering som ska säkerställa att de identifierar, värderar och hanterar alla risker de är 
exponerade för. Företagen måste ta hänsyn till ett stort antal risker som kan vara kreditrisker, 
marknadsrisker och operativa risker och de kan omfatta följande:  

• Strategisk risk kan vara institutionella förändringar samt förändringar i de grundläggande 
marknadsförutsättningarna. 

• Intjäningsrisk kan vara att de löpande intäkterna kan utvecklas sämre än förväntat. 
• Ryktesrisk belyser risken att ett företag drabbas av försämrat anseende exempelvis på 

marknaden och i media. 
• Likviditetsrisk är risken att företag kan få svårt med sin kapitalförsörjning. 
• Koncentrationsrisk kan vara engagemang koncentrerade till ett begränsat antal kunder, till 

en viss bransch eller till ett visst geografiskt område. 
• Konjunkturella risker kan vara att företag via sin utlåning eller på annat sätt är känslig för 

variationer i konjunktur. 

                                                
95 Källa till avsnitt 3.4.2 är Företagens interna kapitalutvärdering � att bedöma kapitalbehovet under Basel II. 
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Från och med år 2007 ska Basel II följas av alla 
kreditinstitut, värdepappersbolag i Sverige samt i 
övriga EU och myndigheter ska bedriva tillsyn 
och övervakning av företagens arbete. Rent 
konkret får företagen själva välja hur de vill 
utforma sina processer så att dessa uppfylls inom 
ramen för den interna kapitalutvärderingen. 
Anledningen till detta är att olika verksamheter, 
och därmed riskprofiler, kan skilja sig mycket 
från varandra.  
Resultatet av arbetet för företag i Sverige ska 
kommuniceras till FI som tar ställning till om 
analysen är fullständig eller inte och om FI anser 
att brister förekommer är de skyldiga att vidta 
åtgärder. Negativ kritik har riktats mot införandet av Basel II och denna har grundat sig på att 
företag kommer att få ökade kostnader på grund av utveckling, implementering och framtida drift 
av ramverket. Kritiker menar att det även kan finnas risk för en oklar ansvarsfördelning mellan 
tillsynsmyndigheterna och företagen då tillsynen är av individualiserad art. 

3.5 Regler och rekommendationer 
För företag som är verksamma inom finansbranschen finns många regler och rekommendationer 
som de ska ta hänsyn till. Dessutom har de skandaler som uppdagats runt om i världen under det 
senaste decenniet resulterat i uppkomsten av ett antal nya lagar och rekommendationer. Dessa har 
tillkommit för att förhindra uppkomsten av framtida skandaler samt för att upprätthålla 
marknadens förtroende för företagen och på så sätt säkerställa tillväxten i samhället.  

3.5.1 Finansinspektionens författningssamling 2005:1 
Finansinspektionen (FI) ger ut allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag och 
från och med den första maj 2005 trädde Finansinspektionens författningssamling (FFFS) 2005:1 
i kraft.96 Dessa allmänna råd är generellt utformade och medger alternativa lösningar och syftet 
med dem är att de ska verka för en god styrnings- och kontrollkultur inom företag. Ett företag kan 
med en god intern kontroll exempelvis identifiera, mäta, övervaka och hantera sina risker och de 
kan även säkerställa att lagar och interna regler efterlevs.  
För att upprätthålla en god intern kontroll är det viktigt att organisationen anpassar sig efter 
förändringarna av de interna riskaspekterna. I författningssamlingen tar lagstiftaren upp ett antal 
exempel på hur företag kan uppnå en god intern kontroll. Exempelvis är det viktigt att löpande 
följa upp verksamheten samt se till att det finns kontroller som säkerställer rapporteringen samt 
att de interna reglerna efterlevs. Det är även viktigt att fördela arbete och ansvar så att 
intressekonflikter undviks samt se till att en befattningshavare inte själv handlägger en hel 
process (dualitetsprincipen). Det är även viktigt att företag har effektiva informations- och 
kommunikationssystem inom organisationen. 

                                                
96 Källa till avsnitt 3.5.1 är Finansinspektionens författningssamling 2005:1. 

Basel II: Egen bearbetning 
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En av de risker som FI tar upp som bör hanteras och kontrolleras av företag är de operativa 
riskerna. Bland dessa ingår risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner som är 
felaktiga samt att mänskliga fel begås. Det bör finnas en funktion i företaget för självständig 
riskkontroll och denna enhet bör vara underställd företagets VD. Inom företagen är det även 
viktigt att uppmärksamma en regelefterlevnad då detta är av betydande karaktär för företagets 
operativa riskhantering. En bristande regelefterlevnad kan nämligen leda till ökade operativa 
risker inom organisationen. Denna efterlevnad kan säkerställas genom att företag har en funktion 
som ser till att befintliga, interna samt externa, regler levs upp till.  

3.5.2 Svensk kod för bolagsstyrning 
Från och med första juli 2005 måste alla företag som är noterade på den svenska börsens A- samt 
O-lista och som har ett börsvärde på mer än tre miljarder kronor, följa Svensk kod för 
bolagsstyrning (Koden).97 Koden är av självreglerande karaktär och företagen kan därför välja 
om de ska följa den eller om de istället förklarar varför de inte gör det. Börsen har möjlighet att 
föra upp företag, som varken följer koden eller förklarar varför de inte gör det, på en 
observationslista men i slutändan är det marknaden som sätter gränsen för vilket beteende som är 
acceptabelt. 

Styrelsens ansvar, vad gäller bolagets interna kontroller, utvidgas inte av Koden utan förtydligas 
snarare. Enligt aktiebolagslagen (ABL) svarade styrelsen redan tidigare för organisation och 
förvaltning av bolagets angelägenheter. Enligt Koden ska styrelsen se till att bolaget har en god 
intern kontroll och de ska fortlöpande hålla sig informerade om, och utvärdera hur, bolagets 
system för intern kontroll fungerar. Något som dock tillkommit i och med Koden är de två 
rapporter som från och med bokslutet år 2005 ska finnas i företagen årsredovisningar: 
bolagsstyrningsrapport och rapport för intern kontroll. I bolagsstyrningsrapporten ska företagen 
bland annat presentera de avvikelser de har gjort från Koden under det år redovisningen avser. I 
rapporten för intern kontroll, som även ska granskas av företaget revisor, redovisas hur den 
interna kontrollen till den del som avser den finansiella rapporteringen är organiserad samt hur 
väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret. 

3.5.3 Regleringar: av ondo eller godo? 
Koden är exempel på en rekommendation som har tillkommit sedan millennieskiftet och den 
förespråkar fokus på ett område som tidigare i stor utsträckning var självreglerande. Både Koden 
och Finansinspektionens författningssamling har tillkommit delvis för att preventivt minska de 
interna bedrägerierna inom organisationer. Frågan är om lagstiftarna med hjälp av regler och 
rekommendationer kan uppnå detta preventiva mål eller om den tidigare självregleringen faktiskt 
passade området bättre. I artikeln Booms, Bust and Fraud tar författarna upp att lagstiftning med 
syfte att förbättra företagens finansiella rapportering kan få en motsatt effekt. Artikeln grundar 
detta på att investerare som förlitar sig på den finansiella rapporteringen i större utsträckning kan 
öka finansiella bedrägerier inom företagen i och med att risken för upptäckt blir mindre.98 

I boken Accounting theory för författarna en diskussion kring för- och nackdelar med att reglera 
redovisningsområdet och de menar att det finns tre huvudsakliga argument för att reglera. Det 
första argumentet tas fram då en marknad på ett eller annat sätt brutit ihop då den har misslyckats 

                                                
97 Källa till avsnitt 3.5.2 är Kollegiet för svensk bolagsstyrning (060205). 
98 Povel, Singh och Winton: Booms, Bust and Fraud, s. 35. 
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med att producera en optimal informationsmängd. I detta fall krävs regleringar för att skydda 
allmänhetens intressen.99 Det andra argumentet för regleringar är att det existerar varor som kan 
användas av flera individer utan att användarna påverkas av det (public goods). Företagens 
finansiella information, som är en vara av denna typ, tenderar att bli underproducerad på en fri 
marknad och det är därför viktigt att reglering finns för att en optimal nivå ska produceras. Det 
tredje argumentet för regleringar är den brist på jämförbarhet som den finansiella informationen 
kan ge upphov till om det inte finns regler som preciserar hur denna information ska presenteras. 
Regeringar är däremot enligt kritikerna alltför reaktiva då de för det mesta tenderar att utvecklas 
som ett resultat av en redan inträffad händelse.100 För att sammanfatta dessa skilda åsikter menar 
författarna till Accounting theory att regleringar även i fortsättningen kommer att finnas men de 
kommer att ligga på en neutral nivå där varken regleringarnas kritiker eller förespråkare kan se 
sig själva som vinnare.101 
PricewaterhouseCoopers (PWC) berör de ökade regleringarna på redovisningsområdet i sin 
undersökning Global Economic Crime Survey. De tar upp att företag, trots att de verkar inom 
branscher som är relativt oreglerade, visar liknande nivåer vad gäller upptäckter av oegentligheter 
som företag vars verksamhet är mer strikt reglerad. Detta beror enligt PWC:s analys på två 
huvudsakliga nyckelfaktorer.102 Dels att alla publika företag, oavsett om de är reglerade eller inte, 
har en press på sig, från exempelvis tillsynsmyndigheter, att visa upp en transparent företagsmiljö 
med en väl fungerande bolagsstyrning. Dels att alla företag, både privata och publika, visar en 
ökad medvetenhet för behovet av god bolagsstyrning för att öka sina aktieägares tilltro till 
företaget. PWC nämner dock att företag inom reglerade branscher kan ha en fördel då de ska 
förbättra sina interna kontroller, för att minska oegentligheter, eftersom de på grund av reglerna 
har stor erfarenhet av riskhantering. Undersökningen visar detta då 40 procent av de reglerade 
företagen rapporterat att de har lyckats återskapa de, i samband med oegentligheter, förlorade 
tillgångarna medan endast 27 procent av de icke-reglerade företagen har lyckats med detta. 

                                                
99 Hendriksen och Van Breda: Accounting theory, s. 246. 
100 Ibid. s. 250. 
101 Ibid. s. 251. 
102 Global Economic Crime Survey, s. 7. 
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4 Empiri 
I följande avsnitt presenterar vi det empiriska material vi har samlat in vid våra nio intervjuer. Vi 
börjar med att presentera de två intervjuer vi har genomfört med sakkunniga och därefter 
presenterar vi de sju intervjuer vi har genomfört med personer som är anställda på olika företag 
verksamma inom finansbranschen.  

4.1 Presentation av intervjuer � Sakkunniga 

4.1.1 Ulf Sandlund, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Presentation av respondenten 
Ulf Sandlund har sedan 17 år arbetat med frågor rörande riskhantering på olika företag och sedan 
2001 är han ansvarig för en specialistgrupp hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers som på 
uppdragsbasis arbetar med faktainsamling och analys i samband med misstänkta oegentligheter. 

Begreppsdefinition 
Bedrägeri är enligt Sandlund ett fenomen som enligt brottsbalkens definitions begränsas till en 
vilseledande handling som innebär vinning för en part och förlust för annan. Sandlund menar att 
begreppet blir väldigt snävt då det definieras så och han använder därför illojala angrepp eller 
oegentligheter när han talar om bedrägeri i ett större sammanhang. 

Riskfaktorer vad gäller interna bedrägerier 
När Sandlund ser till olika riskfaktorer för illojala angrepp hänvisar han till bedrägeritriangeln 
och dess tre komponenter. Han menar att denna modell är klassisk i all kriminologisk doktrin och 
den är en bra utgångspunkt vid riskbedömning och som förklaringsmodell till ifrågasatt 
handlande. Sandlund menar att det delvis är �tillfället som gör tjuven� i samband med incitament 
som exempelvis dålig privatekonomi, hämnd, spelberoende, anhörigas missbruk. Enligt Sandlund 
har varje individ även en rationell tröskel som denne måste ta sig över för att kunna rättfärdiga 
sitt illojala agerande. När bedrägeritriangelns tre komponenter sammanfaller menar han att 
illojala angrepp är ett faktum som förr eller senare kommer att inträffa � oavsett vilken typ av 
företag personen är anställd i samt inom vilken bransch detta företag verkar. 

De oegentligheter som enligt Sandlund är vanligast, både i finansiella företag och i andra typer av 
företag, är förskingring samt trolöshetsbrott på grund av att dessa är relativt enkla att begå 
eftersom många anställda har möjlighet att ta saker från arbetsgivare samt utnyttja dennes 
förtroende. Dessutom menar han att dessa oegentligheter är lättare att upptäcka på grund av att 
tillgångar eller pengar försvinner ut ur företaget. Sandlund menar att chefer tyvärr förekommer 
oftare i dessa sammanhang än andra anställda. Han anser inte att detta är förvånande då chefer 
har bättre kunskap om interna regler samt styrmekanismer och de har dessutom större 
förfoganderätt över tillgångar vilket underlättar möjligheten att begå oegentligheter. Att det är 
chefer som ofta begår illojala angrepp ser Sandlund som ett problem då det är dessa som trots allt 
ska hålla moralen uppe inom företag. Det höga antal chefer som begår oegentligheter inom 
svenska företag är enligt Sandlund uppseendeväckande då han ser till hur det ser ut i andra 
länder. Han tror att en anledning till detta kan vara att Sverige har färre och mildare sanktioner 
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jämfört med andra länder. En oroväckande tendens som Sandlund ser i Sverige är att svenskar 
generellt är bra på att konstatera att något felaktigt inträffat men de är däremot dåliga på att agera 
därefter men han menar dock att detta självklart inte gäller för alla svenska företag.  

Sandlund menar att det är finansiella företag i länder med bristande reglering och tillsyn som 
drabbas hårdast av exempelvis insiderbrott. En bristande reglering innebär en ökad risk för 
oegentligheter vilket är något som investerare från utlandet ser negativt på då detta medför 
osäkerhet. Sandlund anser att svensk reglering har brister då det exempelvis borde kosta mer för 
anställda och företrädare för de noterade bolagen att vara vårdslösa eller medvetet begå 
oegentligheter. Detta är, enligt Sandlund, viktigt att ta på allvar ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv då det i slutändan många gånger är det svenska folket pensionspengar som sätts på 
spel. Svensk kod för bolagsstyrning borde enligt Sandlund bestå av färre �bör� och fler �skall� då 
han menar att det krävs mer än rekommendationer för att finna en lösning på det begynnande 
problem som finns i det svenska näringslivet idag. Sandlund poängterar dock att det trots allt är 
viktigt att Koden kommit till då den är ett steg åt rätt håll i och med att den lett till ökat fokus för 
de problem som finns. Sandlund tror inte att investerare litar mer på företags finansiella rapporter 
efter Kodens införande då han menar att man är väldigt naiv om man i alla lägen litar blint på den 
finansiella rapporteringen.  

En press att visa kortsiktiga resultat kan bli stor från ägare, styrelse, borgenärer eller analytiker 
och som anställd kan man då exempelvis använda sig av felaktig redovisning för att leva upp till 
de förväntningar som ställs. Denna typ av oegentlighet kan leda till att aktiens värde ökar på kort 
sikt men konsekvenserna kan på längre sikt bli att aktiekursen störtdyker. Sandlund tycker det är 
intressant att jämföra den tid det tar för en skandal att komma fram, vilket är cirka 22-26 
månader, med hur länge en VD i ett börsnoterat företag idag sitter på sin post (vilket ofta inte 
många år). Här tilläger han att en vanlig källa till upptäckt är just byte av företagsledning. 
Om ett uppdrag riktar sig till styrelsen granskar Sandlund styrelsens oberoende och försöker se 
�hur många stolar� ledamöterna och deras släktingar sitter på. Sandlund menar att finansiella 
företag är bättre än andra på att upprätta styrelser med oberoende ledamöter och att detta har att 
göra med den hårda tillsyn och reglering som finns inom branschen. Utifrån egen erfarenhet anser 
Sandlund dock att företag inom branschen kan förbättra sina interna kontroller och sin 
riskmedvetenhet då denna ofta är bättre inom andra branscher.  
Sandlunds erfarenheter talar för att anställda längre ner i organisationen är väl medvetna om att 
oegentligheter förekommer bland anställda på höga positioner. Han menar däremot att det råder 
en generell naivitet oavsett var i företaget en person är anställd. Hans erfarenhet är att kollegor 
runt omkring en person som begår oegentligheter kan vara naiva inför detta faktum medan 
anställda under denne person ofta förstår att det handlar om någon typ av oegentligt beteende. 

Sandlund tycker att ett revisionsutskotts arbete fyller sin funktion men att de främst är till nytta 
inom stora företag. Sandlund säger dock att det kan finnas risk för att utskotten till viss del 
fungerar som �kosmetika� men han menar att det ännu är för tidigt att dra slutsatser om hur 
huruvida utskottens arbete är effektivt eller inte eftersom de tillkom först 2005 i och med Kodens 
införande. Sandlund tycker att man bör fundera på hur företaget satsar sina pengar vad gäller 
exempelvis arbetet med revisionsutskottet.  Är det viktigt att ha något som ser bra ut eller något 
som också är bra? Sandlund säger att det som är tråkigt med drabbade företag är att ju mer man 
gräver i verksamheten desto mer problem hittar man. Det som är positivt med detta är att 
företaget får en chans att ta tag i de problem som finns och att man tvingas inse att alla kan 
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drabbas av oegentligheter. Det är viktigt att komma över det faktum att det faktiskt förekommer 
oegentligheter och samtidigt inse att man aldrig helt kan skydda sig mot förekomsten av dem. 
Under sitt arbete har Sandlund träffat många revisorer och han tycker att merparten är mycket 
kompetenta och gör ett bra arbete oavsett vilken revisionsbyrå de arbetar på. Han konstaterar 
dock att kraven på revisionsbyråerna är stora och att det därför kan det vara svårt för mindre 
byråer att tillhandahålla en tillräckligt bred kompetens för stora kunders behov. Vidare menar han 
att en fördel med att anlita en av de fyra stora revisionsbyråerna är att de har anställda med 
kompetens över hela världen och därmed finns bättre förutsättningar att utföra ett gediget arbete.  
Sandlund menar att konjunkturen inte är någon viktig del vid de riskbedömningar som han själv 
genomför. Han menar dock att risken finns att tillgreppsbrott ökar under sämre tider men det är 
inget som gör till eller ifrån i hans arbete då det han gör i första hand inte är säsongsbetingat.  

Enligt Sandlund är kulturen inom företag svår att förstå men den är trots det oerhört viktig. 
Indikatorer på kulturer som inte verkar förebyggande mot illojala angrepp kan vara att anställda 
gör som de själva vill och inte följer de regler som finns. Andra indikatorer på en osund kultur 
kan vara att ledningen inte anser att etiska frågor är viktiga och att dessa prioriteras bort till fördel 
för något annat. Sandlund menar att företag ofta har sig själva att skylla när oegentligheter 
inträffar just eftersom de inte har arbetat tillräckligt med etikfrågor. Företag måste inse vikten av 
att etiska riktlinjer och policys alltid följs då det inte fungerar att endast göra det då och då. Enligt 
Sandlund bör det även finnas ett intresse för frågor gällande intern kontroll då det annars finns 
risk för kortsiktigt fokus inom företaget. Han menar att företag därför skulle vinna på långsiktiga 
belöningsprogram och att dessa dessutom skulle innebära att företag får fram andra typer ledare.  

Utmärkande riskfaktorer i företag inom finansbranschen 
En utmärkande riskfaktor som Sandlund ser är det stora antalet transaktioner och höga summor 
pengar som dagligen hanteras inom finansiella företag. Han säger dock att branschen har en mer 
omfattande tillsyn och fler regleringar vad gäller insyn och transparens jämfört med andra 
branscher, vilket kan vara en motvikt till tillgängligheten. Dock poängterar Sandlund att regler 
inte spelar någon roll om man inte vågar ta tag i misstänkta bedrägerier då de inträffar. Ett sådant 
problem som Sandlund stött är när det förekommer dominerande personligheter inom företag. 
Dessa personer har ofta mycket makt och inflytande och många vågar därför inte säga till om de 
inte lever efter angivna reglerna. Dessa personer sätter sig ofta över de föreskrifter som finns och 
löser saker på sitt eget sätt. 

Företagens mottaglighet för riskhantering  
Sedan PricewaterhouseCoopers vartannat år började göra sin undersökning �Global Economic 
Crime Survey� har resultaten indikerat på en stadig ökning vad gäller upptäckten av 
oegentligheter i företag. Sandlund menar att det även finns ett stort mörkertal som man bör ha i 
bakhuvudet. Trots detta menar han att företag tror att risken för att drabbas av oegentligheter är 
liten även om de redan tidigare har blivit drabbade. Han menar att det finns en stor okunskap och 
naivitet hos många företag vad gäller riskerna för att det egna företaget ska drabbas av 
oegentligheter. Anledningen till okunskapen kan ha att göra med att Sverige är ett relativt litet 
land där det är en liten krets av personer som sitter de stora företagens styrelser vilket innebär att 
cirkulationen är dålig och då dessa personer aldrig råkar illa ut leder detta till att situationen blir 
statisk.  
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Utvecklingen vad gäller medvetenhet för interna bedrägerier  
Sandlund menar att det är viktigt att ha i åtanke att det inte finns något som pekar på att Sverige 
skulle vara mer skonade än andra länder på grund av att färre skandaler har inträffat i landet. Han 
tar upp att företag tror att förekomsten av illojala angrepp blir allt färre trots att upptäckterna ökar 
vilket tyder på en naivitet hos företag inför riskerna att bli utsatta för oegentligheter i framtiden. 

4.1.2 Kenneth Johansson, Ernst & Young 
Presentation av respondenten 
Kenneth Johansson har arbetat på Ernst & Young i fyra år och är nu ansvarig för det nylanserade 
tjänsteområdet, Fraud Investigation and Dispute Services (FIDS) inom företagets svenska 
verksamhet. FIDS finns till för att hjälpa företag att förebygga och utreda ekonomiska 
oegentligheter inom deras organisation. Före sin tid på Ernst & Young arbetade Johansson på 
Europol där han arbetade med ekonomisk brottslighet och risk- och hotbildsanalyser. 

Begreppsdefinition 
Johansson menar att man i många länder tolkar begreppet �fraud� som bredare, än vad vi i 
Sverige tolkar �bedrägeri� som, då de innefattar alla typer av ekonomiska oegentligheter. Enligt 
Johansson svarar begreppet bedrägeri endast mot definitionen i brottsbalken. Istället för 
bedrägeri brukar han därför använda begreppet ekonomiska oegentligheter då han talar om andra 
oegentlighet utöver just bedrägeri. 

Riskfaktorer vad gäller interna bedrägerier 
Det är enligt Johansson viktigt att få en bild av företagets specifika karaktär och förutsättningar 
samt vad de har för värderingar och vilken typ av verksamhet de bedriver för att förstå vilka 
riskfaktorerna är. Han påpekar att bedrägeritriangeln är av allmängiltig karaktär då han ser till ett 
företags risk att råka ut för oegentligheter. I alla typer av företag är det därför viktigt att 
uppmärksamma triangelns tre komponenter. 
Enligt Johansson tenderar anställda att vara medvetna inför det faktum att personer på höga 
positioner inom företag begår bedrägerier. Han tror att anställda många gånger anat att ledningen 
levt och agerat vidlyftligt men att de trots misstankarna inte har vågat anmäla detta. Ledningens 
agerande är dock alltid svårare att övervaka då det har större befogenheter jämfört med andra 
anställda. Detta är problematiskt då de allvarligaste oegentligheterna, som resulterar i störst 
kostnader för företag, begås av just dessa personer. Dessa oegentligheter vill företag även gärna 
tysta ner eller försöka köpa sig ur för att minska den negativa publicitet som de kan medföra. 

Johansson anser att det är viktigt med en separation mellan företaget och styrelsen men han 
tillägger att detta inte är något som han tar direkt hänsyn till då bedrägeririsker utvärderas. Risken 
ligger istället i hur företagen hanterar frågan om styrelsens sammansättning.  

Det kan enligt Johansson vara av stor vikt för företag att ha ett revisionsutskott då de ökar pressen 
på att de interna kontrollerna och leda till att mer fokus läggs på dem. Johansson tror att de flesta 
företag som har ett utskott inser och tar till vara på den nytta som utskottets arbete resulterar i. 
Det kan dock finnas en risk att rollerna blir oklara då en och samma personer ofta sitter både i 
företagets styrelse och i dess revisionsutskott. Johansson menar att delade roller är att föredra då 
det skapar ytterligare en kontrollinstans men att det finns personer som klarar av dessa båda roller 
och att det i slutändan är en kostnadsfråga. Det är enligt Johansson viktigt att utskottet består av 
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ekonomiskt kunniga ledamöter och att personerna har insikt i företagets verksamhet. Han anser 
inte att ett företags revisionsutskott behöver träffas oftare än kvartalsvis men han menar att det är 
bra att ha en löpande dialog vad gäller akuta frågor. 

Enligt Johansson kan mindre revisionsbyråer ha svårt att erbjuda de omfattande resurser samt den 
kompetens som krävs i stora företag och därmed finns risk för att kvaliteten på revisionen 
försämras. Han tror dessutom att valet av revisionsbyrå kan påverka risken för att oegentligheter 
förblir oupptäckta men han tillägger dock att det inte är revisorns sak att aktivt leta efter dem. 

Johansson anser att det rådande konjunkturläget är en faktor som bör tas hänsyn till vid en 
bedömning av företagets interna risker. Exempelvis kan företag under sämre tider dra ner på 
personalstyrkan vilket kan skapa missnöje och incitament för oegentligheter. Enligt Johansson 
handlar riskbedömningen mycket om hur företaget hanterar nedskärningarna och han tillägger att 
de flesta som arbetar med personalfrågor eller med risk och säkerhet inom företag är medvetna 
om att en lågkonjunktur kan skapa missnöje som i sin tur kan leda till oegentligheter. Johansson 
tillägger att implementering av kontrollåtgärder är en fråga om konjunktur då det är lättare för 
företag att fatta beslut om investeringar när det går bra. 

Johansson menar att Svensk kod för bolagsstyrning inte förebygger förekomsten av oegentligheter 
men han anser att den har en funktion att fylla då den ökar fokus på risker. Koden bidrar till en 
högre säkerhet vad gäller den finansiella rapporteringen och skapar därmed �ordning och reda� i 
företagen. Han säger att Koden även är bra då den fokuserar på kontroller av företagsledningen 
som tidigare har saknats. Johansson tror dock att det skulle vara problematiskt att ställa högre 
krav på företagen än vad som görs i och med Koden. Han menar att det inte finns någon vilja hos 
företag att gå längre eftersom kostnaderna skulle bli alltför höga. Johansson menar även att 
oärliga personer som vill begå brott inte hindras av regleringar. Snarare är det en väl fungerande 
bolagsstyrning som minskar riskerna för oegentligheter då han menar att det finns en koppling 
mellan bristande ägarstyrning och företag där oegentligheter har begåtts. 

Olika kulturer kan enligt Johansson påverka riskerna för att bedrägeri begås. Han menar att det är 
företagets ledning som �sätter ribban� för vad som är ett acceptabelt beteende inom företaget och 
kulturen är något han lägger fokus på när han bedömer risken för oegentligheter inom ett företag. 
Han försöker exempelvis fastställa om företaget tillämpar detaljstyrning eller om arbetet är fritt 
men han menar att det är svårt att hitta en balans mellan dessa två sätt att styra. Det är viktigt att 
de anställda vet att det finns förebyggande kontroller och förstår att det finns risk för upptäckt om 
de begår oegentligheter. Johansson tillägger dock att det självklart aldrig är bra att skapa en 
atmosfär som gör att folk känner sig kontrollerade då det i sig kan föda missnöje. Alltför många 
regler kan dessutom resultera i att det inte finns tillräckligt med resurser till att se över huruvida 
reglerna efterlevs eller inte. Johansson påpekar att man ska vara medveten om att det inte är 
möjligt att generalisera och säga att en viss kultur är bra eller dålig. Däremot finns indikatorer på 
en bristande kultur såsom att ledningen är vidlyftig i sitt agerande eller att de säger en sak och 
agerar på ett annat sätt. Dessa faktorer kan göra det lättare för en anställd att rationalisera sitt eget 
felaktiga beteende. Johansson tar upp COSO-modellen som han anser är bra för företag att arbeta 
efter då de vill skapa en god kultur och samtidigt förbättra den interna kontrollmiljön. 
Johansson menar att riskfaktorerna i stora företag ständigt ökar på grund av den rådande 
internationaliseringen. De olika kulturer som finns inom företag kan exempelvis göra det svårt 
för ett moderbolag i ett land att kontrollera aktiviteterna i ett dotterbolag i ett annat land. I 
framtiden tror Johansson att riskfaktorerna kommer att fortsätta öka men att en potentiell 
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harmonisering av redovisningspraxis skulle kunna vara en motvikt. En av de branscher som löper 
störst risk för att utsättas för internt bedrägeri menar han är finansbranschen och detta beror på 
branschens komplexitet vilket möjliggör oegentligheter. Det är viktigt att ha i åtanke att det inom 
olika branscher finns olika risker och att de därför blir utsatta för olika typer av oegentligheter.  

Utmärkande riskfaktorer i företag inom finansbranschen 
En utmärkande riskfaktor för finansföretag är enligt Johansson de många samt stora 
penningtransaktioner. Det finns alltid risk för att anställda som har fått förtroende manipulerar 
företagets processer och exempelvis överför pengar till ett eget konto. De svindleririsker som 
Johansson ser för publika företag är att en manipulering av de finansiella rapporterna kan ske. 

Företagens mottaglighet för riskhantering 
Vad gäller risken för oegentligheter tror Johansson att företag överlag är medvetna men att 
företag i stor utsträckning litar på sina anställda och om något inträffar är det inte ovanligt att 
företaget väljer att �mörka� händelsen. Medvetenheten kan enligt Johansson ha ökat i och med de 
skandaler som uppdagats men vilka lärdomar företagen har fått av det vet han inte. Problemet 
med interna kontrollfunktioner är att de ofta är kortsiktiga vilket innebär stora kostnader för 
företagen. Det kan vara svårt för ledningen att motivera en satsning på kontrollåtgärder då det 
inte ger någon direkt avkastning trots att det ur ett långsiktigt perspektiv är av stor vikt. 

Utvecklingen vad gäller medvetenhet för interna bedrägerier 
Johansson tror att det framtida arbetet med interna kontroller kommer att ha kortsiktigt fokus 
eftersom företag har svårt att se fördelarna med satsningarna. Han lägger till att stora företag 
kanske har ett annat tidsperspektiv med tanke på att de har avdelningar som arbetar med detta. En 
svårighet för de avdelningarna som arbetar med intern kontroll är att de kan ha problem att få 
finansiering till sin verksamhet.  

4.2 Presentation av intervjuer � Finansbranschen 

4.2.1 FöreningsSparbanken 
FöreningsSparbanken bildades 1997 då Föreningsbanken och Sparbanken gick samman. Bankens 
gemensamma historia sträcker sig dock tillbaka ända till 1820. Banken har cirka 2930 anställda 
och en balansomslutning på 1 197 283 mkr. 

Presentation av respondenten 
Walter Degen började efter sin examen, från socionomlinjen på Stockholm universitet, att arbeta 
på Kommunförbundet med revision. Degen har varit anställd på FöreningsSparbanken (FSB) 
sedan 1984. Mellan 1984 och 2004 arbetade han med internrevision på banken och sedan två år 
tillbaka är han chef för Risk och Compliance.  

Interna kontroller inom FöreningsSparbanken 
COSO-modellen spelar enligt Degen en central roll i bankens arbete med intern kontroll och han 
menar att det sätt banken är organiserad på är en viktig del av dess kontrollmiljö. Han menar 
dock att företagets kontrollmiljö aldrig helt kan förhindra att anställda kommer åt �kassan� men 
åtkomsten kan minskas. Det faktum att pengarna finns tillgängliga är en riskfaktor inom FSB och 
en typisk kontrollfunktion som ska minska riskerna är de behörighetsfunktioner som tillämpas. 
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Med hjälp av detta IT-baserade system blir det enligt Degen möjligt att reglera tillträdet till olika 
delar av organisationen. En annan viktig kontroll för att förebygga oegentligheter är, de på senare 
tid mer och mer utvecklade, tidlåsen på bankens fysiska kassor. Som ett exempel på kontroller på 
högre nivåer nämner Degen dualitetsfunktioner där en och samma aktivitet kontrolleras och 
attesteras av flera olika personer. En risk som Degen ser vad gäller personer på höga positioner är 
att de kan tolka kontrollerna som att de inte gäller dem utan endast andra som befinner sig på 
lägre nivåer. Degen menar att det är viktigt att vara medveten om detta och arbeta förebyggande 
för att förbättra kulturen inom företaget.  
Ytterligare en viktig kontrollfunktion inom FSB är utbildningar för bankens anställda. Degen 
menar att förekomsten av utbildning överlag har ökat inom organisationen både vad gäller etik 
och moral men även vad gäller rena kunskapsutbildningar. Utbildning av personalen fungerar 
som en förebyggande åtgärd mot interna bedrägerier då den ger tydliga riktlinjer för vad som är 
korrekt beteende inom banken. Vad gäller etik och moral inom företag menar Degen att 
ledningen spelar en central roll för att upprätthålla och vårda den. Personer på ledande positioner 
får därför utbildningar inom området så att de i sin tur kan föregå med gott exempel och förmedla 
den önskvärda kulturen till resten av organisationen.  
Degen tror inte att det finns en tendens att anställda på lägre nivåer inom banken har en naiv 
inställning till att personer i företagets ledning kan begå oegentligheter. Han menar att de 
anställdas medvetenhet inte har något samband med vilken nivå de arbetar på. Degen menar att 
risken för att drabbas av interna oegentligheter alltid finns oavsett företag och bransch men med 
hjälp av de interna kontrollerna har företagen möjlighet att begränsa skadans storlek.  

Förändringar vad gäller arbetet med intern kontroll inom FöreningsSparbanken 
Arbetet med interna kontroller är enligt Degen en kontinuerlig process där varje inträffad incident 
utlöser nya frågor om huruvida de är tillräckliga eller inte. På banken har fokus ökat vad på 
utbildning av sina anställda och Degen menar att det är viktigt att alla anställda genomgår samma 
utbildningar och att de har den kompetens som krävs för att klara sitt arbete. Degen säger även att 
behörigheterna inom banken regelbundet ses över och förbättras i takt med förändrade behov. 
Enligt Degen är syftet med de interna kontrollerna att uppnå organisationens mål, och att 
förhindra interna oegentligheter är därmed en del i detta arbete. För att uppnå organisationens mål 
är det viktigt att det finns en balans mellan tron på individen och de interna reglerna. 

Föreningssparbankens arbete vad gäller misstänkta oegentligheter  
På FSB finns rutiner för vart de anställda ska vända sig om de misstänker att oegentligheter 
förekommer. Medarbetare ska i första hand vända sig till sin närmsta chef eller så kan de vända 
sig till företagets internrevision då det kan vara den närmaste chefen som är föremål för den 
anställdes misstankar. Den rutin som tillämpas på banken kan de anställda hitta på företagets 
intranät och Degen menar att tillgängligheten legitimerar medarbetarnas rätt att agera mot 
misstänkta beteenden hos sina kollegor. 

Degen har själv en begränsad insyn i vilka åtgärder FSB vidtar ni vid befarade oegentligheter 
men agerandet är generellt beroende av graden av misstanke. Om det exempelvis är uppenbart att 
något felaktigt har skett kan den anställde bli avstängd från sitt arbete och behörigheten 
inskränkas genom att personens kort beslagtas. Vanligtvis börjar de, vid misstanke, med att göra 
en internutredning och beroende på vad denna resulterar i tas sedan beslut om huruvida det är 
värt att polisanmäla eller inte.  
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Degen anser att de kontrollfunktioner som finns i banken uppfyller sitt syfte men samtidigt säger 
han att det är levande materia de arbetar med så det finns alltid en risk för att någon lyckas ta sig 
igenom kontrollerna. Degen menar vidare att den ständigt pågående utvecklingen inom banken 
gör att arbetet att med intern kontroll är en ständigt pågående process som hela tiden måste 
belysas. Degen menar att det är viktigt att ställa sig frågan huruvida de har funnit en optimal 
punkt eller om det har uppstått faktorer som kräver utökade kontroller. Utifrån detta resonemang 
anser Degen ändå att banken ligger bra till med sina interna kontroller även om ett perfekt 
tillstånd inte är möjligt att uppnå på grund av de kostnader detta skulle medföra.  

Olika typer av oegentligheter 
Degen menar att den vanligaste typen av oegentligheter inom FSB är att någon tillgriper pengar 
ur bankens kassa. Detta har enligt honom att göra med tillgängligheten som råder inom banker. 
Vad gäller fusk med bankens redovisning menar Degen att det inte finns någon stor risk för detta 
inom banken i och med att den rådande kulturen inte legitimerar detta. Vidare menar han även att 
de redovisningsregler som finns är mycket tydliga vilket gör detta svårt. 

Riskaspekter inom FöreningsSparbanken 
Degen bedömer riskerna för bedrägeri som stora inom FSB i och med att tillgängligheten till 
pengar är mycket stor inom företaget och inom branschen generellt. En annan riskfaktor kan vara 
det samarbete som anställda har med leverantörer men detta är de medvetna om och det finns 
alltid flera anställda involverade vid alla upphandlingar banken gör.  

Vad gäller interna styrelseledamöter ser Degen det snarast som en nackdel då styrelsens uppgift 
är att tillsätta företagets VD och att se till att ledningen sköter sitt arbete. På grund av att styrelsen 
fungerar som en kontrollfunktion är det av stor vikt att ledamöterna är fristående och inte färgade 
av företaget.  

På FSB har de ett revisionsutskott som under år 2004 träffades sex gånger. Degen menar att det 
är företagets styrelse som har den främsta nyttan av utskottets arbete då det är inför dem som 
utskottet rapporterar. Utskottets formella arbete är att granska bankens revisionsplan.  
FSB anlitar idag revisionsbyråerna Ernst & Young samt Deloitte men Degen menar att han inte 
tror att valet av revisionsbyrå har någon betydelse för det förebyggande arbetet mot bedrägeri. 
Han menar att anställda på revisionsbyråer är utomstående experter som kan sina jobb. Degen 
kan dock se en fördel med att anlita en av de fyra stora byråerna då de har större global spridning 
och det är bra att ha en och samma byrå reviderar hela koncernen.  

Degen menar att de inom FSB tar hänsyn till konjunkturen då det är motiverat att göra det. Som 
ett exempel tar han upp bankkrisen på 1990-talet då många anställda blev avskedade. I sådana 
lägen kan konjunkturen spela en avgörande roll då incitamenten för att begå oegentligheter kan 
öka hos de anställda. 

4.2.2 If 
If bildades 1999 när Skandias och Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades och 
idag är If helägt av den finska Sampo-koncernen. If hade en bruttopremieinkomst på 37 miljarder 
svenska kronor 2005 och koncernen har cirka 6 600 anställda. 
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Presentation av respondenterna 
Lars Lönnquist har arbetet som chef för If:s kapitalförvaltning sedan 2003. Björn Grinde är 
sedan ett och ett halvt år chef för internrevisionen inom If:s svenska verksamhet. Innan Grinde 
började arbeta med internrevision på If arbetade han som revisor på Deloitte i 16 år. Billy 
Almgren är Risk Manager på Internal affairs och har arbetat på If sedan 1999. 

Interna kontroller inom If  
En viktig intern kontroll med syfte att förebygga oegentligheter är enligt Lönnquist de anställdas 
mandat och limiter som de har att röra sig inom. Företagets styrelse fastställer varje år en 
investment policy för hur värdepapper ska placeras under året samt vilka limiter företagets VD 
har att rätta sig efter. VD lämnar i sin tur limiter, för hur kapitalet får placeras, till Lönnquist som 
lämnar limiterna vidare till de anställda inom kapitalförvaltningen. Om Lönnquists mandat inte är 
tillräckligt för att genomföra en specifik placering har If en finanskommitté som kan besluta 
huruvida det är befogat att mandatet utökas. Att arbeta med mandat innebär enligt Lönnquist en 
frihet för de anställda och det blir samtidigt klart för dem var gränsen går. Tekniken gör att 
uppföljning och kontroller av aktiviteter inom företaget kan ske i realtid och limiterna finns 
exempelvis inbyggda i systemet och för att göra skadeutbetalningar krävs attest. Att 
uppföljningar och kontroller genomförs i realtid menar Lönnquist är viktigt för att oegentligheter 
ska upptäckas och åtgärdas innan de resulterar i stora skador. På If genomförs även slumpmässiga 
kontroller av utbetalningar för att minska risken att anställda exempelvis gör utbetalningar till sig 
själv eller till någon närstående.  

För att kontroller ska fungera så effektivt som möjligt bör de enligt Lönnquist implementeras 
uppifrån och ner och genomsyra hela organisationen. Utökade kontroller finns dock för anställda 
inom kapitalförvaltningen på grund av de ökade risker som är förenliga med den delen av 
verksamheten. Vikt läggs även vid utbildning av anställda där exempelvis alla nyanställda ska 
genomgå en utbildning om företagets etiska policy vilken även finns på företagets intranät. 
Lönnquist menar att innebörden av företagets etiska riktlinjer är integrerade i hela företagets 
verksamhet. Vid nyanställningar gör If även utdrag ur belastningsregistret samt en drogkontroll. 
Björn Grinde menar att If:s interna kontroller är tillräckliga genom de dagliga rutiner och den 
goda kontrollkultur som finns inom företaget. 

Förändringar vad gäller arbetet med intern kontroll inom If 
Enligt Grinde är arbete med intern kontroll alltid aktuellt för företag som är verksamma inom 
försäkringsbranschen så fokus har inte förändrat nämnvärt under de senaste åren. Det är, på grund 
av att de verkar inom en utsatt bransch, viktigt att det finns en kultur i företaget som förhindrar 
förekomsten av bedrägeri. Grinde menar att kulturen till viss del kan verka förebyggande men det 
krävs även att den anställde inte känner press på sig eller har något incitament som gör att de 
kliver över tröskeln och begår bedrägeri. 

If:s arbete vad gäller misstänkta oegentligheter 
På företagets intranät finns rutiner för hur anställda går till väga om de misstänker oegentligheter 
inom organisationen. Anställda ska kontakta sin närmaste chef eller Almgren själv men det finns 
även en blankett som de anonymt kan fylla i. När en sådan blankett kommer in bedöms enligt 
Almgren substansen i den och därefter fattas ett beslut om vilka åtgärder som bör vidtas. Om 
misstanke kvarstår efter denna bedömning påbörjas en internutredning av händelsen. Beroende av 
hur allvarliga misstankarna och händelsen är kan den eller de berörda personerna under 
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internutredningens gång stängas av från sitt arbete. Om internutredningen visar att händelsen inte 
är ett misstag säger Almgren att de konfronterar den anställde med de bevis de samlat på sig och 
beslutar därefter tillsammans med företagets HR-avdelning hur de ska gå vidare men om brottet 
är av kriminell karaktär polisanmäls det direkt med några få undantag. En anledning till att vissa 
brott inte anmäls kan enligt Almgren vara vetskapen om att ärendet ändå inte kommer att utredas 
vidare då det hamnar hos polisen. Om oegentligheten är av lindrigare karaktär som att den 
anställde exempelvis surfat på olämpliga Internetsidor som går emot företagets policys kan de 
låta det stanna vid att en varning utfärdas.  

Olika typer av oegentligheter 
Almgren hävdar att det i de flesta fall är personer som har varit anställda under en längre tid som 
begår oegentligheter. De nyanställda har inte den kunskap som krävs om exempelvis företagets 
rutiner för att kunna begå brottet. Under 2005 gjordes 50 utredningar på If och av de personer 
som utreddes var det ingen som varit anställda kortare än två år. Almgren bedömer att den 
vanligaste typen av oegentligheter på If är rena stölder som exempelvis att anställda skapar 
skador eller byter ut kontonumret till den person en skadeersättning ska betalas ut till. 
Vilseledande bokföring tror inte Lönnquist är vanligt förekommande inom organisationen. Det 
skulle enligt honom i så fall handla om att enskilda anställda vill täcka upp sitt eget budgetansvar. 

Riskaspekter inom If 
Enligt Grinde kan det finnas både för- och nackdelar med att ha interna ledamöter i företagets 
styrelse och det beror på vad företaget vill ha ut av styrelsens arbete. Grinde poängterar att det är 
viktigt att en styrelse inte enbart har interna ledamöter eftersom oberoendet då starkt skulle kunna 
ifrågasättas eftersom en situation uppstår där ledamöterna svarar inför sig själva. 
If har inget revisionsutskott men däremot finns ett sådant i koncernens moderbolag. Detta utskott 
träffas cirka två gånger per år och har till uppgift att fastställa och granska grunddokumentet för 
hur internrevisionen i koncernen ska gå till. Inom If finns däremot en riskkommitté som träffas 
var sjätte vecka och har till uppgift att sammanställa alla risker i företaget som olika grupper har 
tagit fram.  

If anlitade för räkenskapsåret 2005 revisionsbyrån Ernst & Young och enligt både Lönnquist och 
Grinde har valet av revisionsbyrå inte någon betydelse vad gäller det förebyggande arbetet mot 
oegentligheter. De menar dock att det är bra att anlita en av de stora byråerna då If är en global 
organisation och det är praktiskt att ha samma byrå i hela koncernen. Grinde tillägger att 
försäkringsbranschen är en komplicerad bransch och att den kompetens som krävs kanske kan 
vara lättare att hitta på de stora byråerna.  

Enligt Grinde tar If ingen särskild hänsyn till konjunkturläget när de utvärderar riskerna för 
oegentligheter. Dock kan förebyggande arbete i form av implementering av kontrollfunktioner 
vara mer intensivt i högkonjunktur då större ekonomiska möjligheter till det finns. Lönnquist 
säger att arbetet med företagets interna kontroll är en kontinuerlig process löpande fortgår. 

4.2.3 Nordea Finans 
Nordea Finans är ett helägt dotterbolag, till Nordea Bank AB, och har en balansomslutning på 
cirka 32 000 mkr och cirka 300 anställda inom den svenska verksamheten. Företaget 
kärnverksamhet är att finansiera investeringar, främst i form av leasing och avbetalningsköp. 
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Presentation av respondenten  
Göran Thelin började 1981 arbeta som kreditberedare på dåvarande PK Finans. Han blev 
biträdande kreditchef på Nordea Finans 1987 och 1995 började han arbeta på företaget som 
kreditchef. Thelin är även säkerhetskontaktperson mellan Nordea Finans och Nordea-koncernen. 

Interna kontroller inom Nordea Finans  
Thelin menar att dualitet samt behörighetsrestriktioner är viktiga kontroller inom Nordea Finans 
verksamhet. I enlighet med dualitetskontrollerna måste anställda för att kunna bevilja en kredit få 
ett godkännande från ytterligare en kollega. Kredithandläggarna får inte heller bevilja krediter 
som är större än 500 tkr utan att först få detta godkänt av en person på företagets kreditavdelning. 
Om en kredithandläggare skulle försöka bevilja en kredit de inte har rätt till finns en spärr inlagd i 
IT-systemet. Thelin nämner att mindre krediter undantas från kravet på dual kontroll då en person 
själv kan fatta beslut men de måste följa en mall för att få krediten godkänd där det exempelvis 
ingår att ta en UC från Upplysningscentralen. Om en kredit är större än en miljon euro krävs, 
utöver den duala kontrollen, ett beslut från företagets kreditdelegation som består av sex anställd, 
däribland VD, finanschef samt kreditchef. Thelin menar att han generellt kan se en ökning vad 
gäller användandet av teknik inom företagets interna kontrollmiljö. Behörighetsrestriktionerna tar 
sig enligt honom uttryck i det tillträde som anställda har till företagets olika datasystem och 
behörigheten följer med arbetsuppgifterna. Restriktionerna revideras enligt Thelin kontinuerligt i 
samband med att de anställdas arbetsuppgifter förändras.  
Thelin har nyligen haft en utbildning om etik inom koncernen och de informerar även löpande 
sina anställda om det regelverk som tillämpas. Det finns även regler för vad som är förenligt med 
företagets värderingar och vad som inte är det, exempelvis vad gäller mutbrott. Företag inom 
finansbranschen har dessutom tydliga regler att följa och Finansinspektionen genomför kontroller 
av verksamheten för att säkerställa att dessa efterlevs. 

Enligt Thelin är de interna kontrollerna de har idag tillräckliga men han menar att det alltid finns 
aspekter vad gäller dess omfattning som kan diskuteras. Han får ibland frågor från företagets 
internrevision om huruvida inte ökade resurser borde lägga ned på ett visst ställe men då menar 
Thelin att det är viktigt att ställa kostnaderna för kontrollerna mot nyttan av dem. I och med att 
det var länge sedan bedrägerier uppdagades inom Nordea Finans menar Thelin att deras befintliga 
kontroller är tillräckliga. 

Förändringar vad gäller arbetet med intern kontroll inom Nordea Finans 
Thelin tar upp en nytillkommen kontrollfunktion som implementerades för cirka två år sedan som 
reglerar potentiella jävsituationer för företagets kredithandläggare. Det är exempelvis inte längre 
tillåtet för en anställd att handlägga och bevilja krediter till närstående. 

Thelin tror inte att det kommer att ske någon resursökning för intern kontroll, baserat på det �flat-
cost�-program som företagets koncernchef har implementerat som innebär att det inte får ske 
några kostnadsökningar inom företaget mellan 2001 och 2007. I och med att vissa kostnader, 
såsom lönekostnaderna, måste öka leder detta till att besparingar måste ske på andra poster och 
här kan Thelin tänka sig att de interna kontrollerna kan vara en sådan post. En risk som han ser 
med detta är en ökning av de indirekta kostnaderna då det alltid finns risk för att anställda inte är 
ärliga och kan begå brott om de får tillfälle för det. 
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Nordea Finans arbete vad gäller misstänkta oegentligheter  
Inom Nordea Finans ska anställda om de misstänker oegentligheter i första hand vända sig till sin 
närmaste chef och i andra hand Thelin som i egenskap av säkerhetskontaktperson i sin tur vänder 
sig till koncernens avdelning för säkerhet. I koncernen startas en internutredning om fog för detta 
finns och en polisanmälan görs om det i slutändan visar sig att det är frågan om en brottslig 
handling.   

Olika typer av oegentligheter 
Thelin menar att oegentligheter inte är vanligt förekommande inom Nordea Finans. Visserligen 
hanterar företaget stora summor pengar men samtidigt menar han att de anställda har så många 
steg de måste gå förbi, innan de kan göra en utbetalning från företaget, att det är svårt att förbli 
oupptäckt. Thelin menar därmed att risken för oegentligheter är oerhört små inom Nordea Finans. 

Riskaspekter inom Nordea Finans 
Thelin tror inte att företag inom finansbranschen är mer utsatta för oegentligheter än företag i 
andra branscher. Dock menar han att banker kan var mer utsatta än andra företag då de hanterar 
mycket pengar och det alltid finns anställda som vill komma åt dessa. Thelin tar även upp de 
brottssyndikat som idag specialiserar sig på externa bedrägerier mot banker. På längre sikt kan 
det finnas risk för att dessa syndikat rekryterar ostraffade personer som sedan i sin tur söker sig 
till banker för att på så sätt komma åt stora summor pengar. Vid nyanställningar kontrollerar 
Nordea Finans personen genom UC från Upplysningscentralen samt drogtest. 
I Nordea Finans styrelse finns endast interna ledamöter som på ett eller annat sätt är verksamma 
inom koncernen. Tidigare hade de både interna och externa ledamöter men för cirka sex år sen 
förändrades detta. Fördelen som Thelin ser med externa ledamöter som kommer från näringslivet 
är att de tillför andra synpunkter på företagets verksamhet jämfört med de interna ledamöterna 
som har �Nordea-glasögonen� på sig. 

Nordea Finans anlitar revisionsbyrån KPMG och Thelin menar att en av de fyra stora byråerna är 
att föredra då de kan tillhandahålla alla de experter som koncernen har behov av. En fördel med 
en mindre byrå kan vara att företaget får mer uppmärksamhet men det är troligtvis marginellt. 
Inom Nordea Finans tror Thelin inte att de tar någon speciell hänsyn till konjunkturen när de 
utvärderar riskerna för oegentligheter. Han tror inte att de anställdas incitament förändras med 
konjunkturen utan snarare av om tillfälle till oegentligheter ges.   

Inom Nordea Finans finns omfattande regelverk som ska styra de anställdas handlingar och enligt 
grundprincipen ansvarar de anställda själva för att ta reda på när uppdateringar och förändringar 
sker. Vid större förändringar samt då behov finns genomförs dock uppsamlingar där anställda får 
information om dessa. 

En riskaspekt som Thelin tar upp är så kallad vänskapskorruption vilket kan uppstå då 
kredithandläggare på Nordea Finans samarbetar med ett antal återförsäljare vid finansiering av 
köp. Det finns risk för att handläggaren och återförsäljarrepresentanten blir alltför goda vänner 
vilket kan leda till att omotiverade gåvor och rabatter tillhandahålls. Det händer även att Nordea 
Finans anställda bli inbjudna till aktiviteter av återförsäljarna men i dessa fall står de själva för 
den anställdes resa och uppehälle. Det är upp till varje medarbetare att känna av var gränsen för 
vad som är tillåtet går. Är de anställda tveksamma i någon situation kan de vända sig till sin chef 
men av erfarenhet menar Thelin att det oftast är befogat om den anställde känner tveksamhet. 
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Ytterligare en riskaspekt som Thelin anser är viktig att uppmärksamma är det snabba tempo som 
generellt finns i dagens samhälle. I och med de många effektivitetshöjande hjälpmedel som 
tillkommer blir tiden för eftertanke mindre. 

4.2.4 Kaupthing Bank 
Kaupthing Bank (Kaupthing) bedriver finansiell verksamhet som aktiehandel, kapitalförvaltning, 
investment banking, och även traditionella banktjänster. Kaupthing Sverige ägs av isländska 
Kaupthing och dess aktie är noterad på Stockholmsbörsen samt på Islands fondbörs. Totalt har 
koncernen cirka 2 300 anställda varav drygt 300 inom den svenska verksamheten. 

Presentation av respondenten 
Rickard Lindgren arbetar sedan fem och ett halvt år som bankjurist och med compliance frågor 
inom Kaupthing. Innan dess arbetade han som jurist på företaget Aragon, som idag är en del av 
Kaupthing, och innan dess arbetade han på Finansinspektionen. 

Interna kontroller inom Kaupthing Bank 
På Kaupthing görs kontroller av de anställdas privata bankaffärer för att säkerställa att de är 
genomförda i enlighet med befintliga interna samt externa regelverk. Vidare har de anställda som 
arbetar med trading limiter, fastställda av företagets VD, att rätta sig efter. Ytterligare två viktiga 
interna kontroller är det genomgående arbetet med dualitet samt det omfattande interna 
regelverket. Även de externa reglerna ställer krav på anställdas utbildning och erfarenhet som 
leder till att risken för felaktigt handhavande och oegentligheter inom organisationen minskar. 

Inom Kaupthing arbetar de enligt Lindgren med att kvantifiera företagets operativa risker för att 
dessa risker ska ingå som vilken annan risk som helst i företagets riskhanteringsprocess. Fokus 
läggs på en daglig operativ övervakning av den löpande verksamheten i företaget. Kontroller av 
verksamhet som är av mer �ad hoc-natur�, exempelvis enstaka affärer eller engagemang sker 
utifrån de särskilda förutsättningarna för denna situation menar Lindgren. 
Lindgren säger Kaupthing har vuxit mycket under de senaste åren och att cirka nio av tio 
nyanställda är affärsmän. När ett företag växer är det viktigt att de har en avskild compliance 
avdelning för att övervaka, förebygga och hantera de intressekonflikter som annars kan uppstå. 
Om denna avdelning inte hänger med när övriga delar av företaget växer ökar riskerna för brister 
i det förebyggande arbetet och de måste istället ägna sig åt att åtgärda skador då de redan 
inträffat. På Kaupthing kan den interna kontrollen enligt Lindgren förbättras genom att företagets 
olika datasystem integreras bättre med varandra vilket även skulle effektivisera verksamheten.  

Förändringar vad gäller arbetet med intern kontroll inom Kaupthing Bank 
Enligt Lindgren har det skett stora förändringar vad gäller intern kontroll inom företag under de 
senaste åren. Inom branschen har riskmedvetenheten ökat och det har även varit stort intresse från 
myndigheternas sida att se över riskhanteringen i branschen. Koncernens fondbolag fick i höstas 
en varning av Finansinspektionen för en händelse som låg två år tillbaka i tiden, vilket ledde till 
att riskhantering fick ökat fokus. Lindgren menar att de interna kontrollerna har förändrats i och 
med det ökade kravet på utbildning som tillsynsmyndigheterna ställer på branschen. 
Sedan Kaupthing gick samman med Aragon har företaget infört nya roller och idag finns det både 
en Risk Manager och heltidsanställda bankjurister vilket innebär bättre kontroll då 
arbetsuppgifterna i större utsträckning är uppdelade. Lindgren tar upp att olika Risk Managers 
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ofta har olika uppfattning om var, inom organisationen, fokus på riskkontroll bör läggas. En 
balans är önskvärd men den kan vara svår att finna på grund av de olika uppfattningarna. 
Lindgren själv bedömer risken för att Kaupthing ska komma att drabbas av oegentligheter inom 
de närmaste fem åren som möjlig då det historiskt har inträffat inom koncernen. 

Kaupthing Banks arbete vad gäller misstänkta oegentligheter  
Om en anställd misstänker att oegentligheter förekommer ska denne vända sig till sin chef eller 
en Compliance officer. Varje nyanställd får en introduktionsutbildning där detta och andra 
praktiska detaljer informeras om. Enligt Lindgren agerar företaget olika beroende av vad det är 
för oegentlighet som har begåtts. Insiderbrott är exempelvis ett brott som företaget är skyldiga att 
direkt rapportera till Finansinspektionen (FI) och företaget kan därför inte välja att först göra en 
egen utredning. Andra befarade regelbrott hanteras av företagets Compliance officer och 
personalavdelning. Om överträdelsen är av ringa grad kan det vara tillräckligt att den anställde får 
en varning som sparas i ett system för att det ska bli lätt att följa upp och vidta åtgärder om denna 
händelse upprepar sig. På Kaupthing har de även en så kallad incidentdatabas dit avvikelser ska 
rapporteras för att trender och mönster ska upptäckas i ett tidigt skede. Lindgren menar dock att 
branschen har blivit bättre i och med exempelvis Swedsec licensieringen då det tidigare var 
vanligt att anställda i branschen som avskedats efter regelbrott fått sluta sin anställning med en 
slant på fickan för att ett tag senare kunna börja arbete med samma sak på ett annat företag. Detta 
är inte längre möjligt i samma utsträckning i och med att licensieringen numera kan återkallas 
och personen får då inte längre arbeta inom branschen. 

Olika typer av oegentligheter 
Enligt Lindgren är risken för oegentligheter som insiderhandel och trolöshetsbrott som störst 
inom finansbranschen och sålunda även inom Kaupthing. Trolöshetsbrott har ofta samband med 
att förfalskningar av olika slag används för att täcka upp för det brott som begåtts. Anledningen 
till att just denna typ av brott skulle vara mer förekommande än andra är att det finns mycket 
pengar i omlopp inom branschen.  

Riskaspekter inom Kaupthing Bank 
Enligt Lindgren är risken för bedrägeri stor inom finansbranschen då dessa företag ofta hanterar 
mycket pengar. En annan riskfaktor inom branschen är enligt honom tillgängligheten till 
information, exempelvis hur lätt en anställd kan skicka information till någon obehörig. Detta är 
inget som företag direkt kan skydda sig mot utan det har mycket att göra med de incitament den 
anställde har och hur denne kan rationalisera beteendet. Det går inte att komma ifrån det faktum 
att personer som har ett stort intresse av pengar söker sig till branschen och det kommer alltid att 
finnas de som inte kan skilja mellan vad som är ditt och vad som är mitt. 

Lindgren säger att Kaupthing är skyldiga att ha ett visst antal externa styrelseledamöter vilket han 
tycker är bra. Det är inte möjligt att köra över en styrelse som har externa ledamöter då dessa inte 
är direkt beroende av arbetet såsom en intern ledamot är och ur övervakningssynpunkt kan 
Lindgren därför inte se några fördelar med att ha en styrelse endast bestående av interna 
ledamöter. Kaupthing har en riskkommitté vars uppgift är att rapportera till revisionsutskottets 
möten och utskottet träffas enligt Lindgren cirka fyra gånger per år och då ofta i anslutning till ett 
styrelsemöte. Utskottet består av två externa ledamöter, företagets VD, en representant från intern 
revisionen samt representanter för Risk Management och Compliance. 
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Kaupthing anlitar revisionsbyrån KPMG för sin externa revision och Lindgren menar att 
personlig kontakt spelar stor roll vid val av revisionsbyrå då byrån och företaget måste kunna 
kommunicera. En fördel med att anlita en av de fyra stora revisionsbyråerna är att de finns globalt 
och hela koncernen då kan anlita samma byrå.    
Enligt Lindgren tas ingen direkt hänsyn till konjunkturen då Kaupthing utvärderar riskerna för 
oegentligheter inom organisationen. Hänsyn tas dock på en generell nivå där det är viktigt att 
identifiera vilka risker som ökar respektive minskar i olika konjunkturlägen.  

Lindgren menar att de på Kaupthing snarare tillämpar frihet under ansvar än detaljstyrning, som 
de mer traditionella bankerna gör. Detta kan enligt honom ha att göra med de influenser som de 
har från Island där moderbolagets organisation är platt. Den isländska kulturen präglar kulturen 
inom företaget genom exempelvis snabba beslutsfattanden och större riskbenägenhet. 

4.2.5 DnB NOR Asset Management 
Presentation av respondenten 
Mats Ekström är utbildad civilekonom med inriktning redovisning. Han började arbeta på DnB 
NOR Asset Management (DnB) som administrativ chef 1990 och började 2002 som Compliance 
Officer. Vid sidan av sitt arbete planerar han att ta en jur. kand. för att stärka sin yrkesroll. 

Interna kontroller inom DnB NOR 
Dualitet samt arbetsfördelning är enligt Ekström två viktiga interna kontroller för att förebygga 
oegentligheter. Företagets förvaltare lämnar aldrig någon information avseende betalning eller 
leverans av värdepapper direkt till motparten (fondkommissionär, mäklare, banker) utan det går 
alltid via företagets backoffice och stor vikt läggs vid ett väl utvecklat datasystem. Inom DnB:s 
backoffice krävs det även två anställda för att sända information till denna motpart. En annan 
intern kontroll inom organisationen är den firmateckningsrätt som innebär att avtal endast får 
tecknas av två firmatecknare tillsammans och företagets jurister ska även gå igenom dessa. 
Ekström säger att de flesta av DnB:s interna kontroller finns inom företagets dagliga verksamhet.   
På DnB genomförs inga specifika kontroller vid nyanställningar men Ekström menar trots detta 
att det är mycket viktigt att de anställda inte har några privata ekonomiska problem. De 
nyanställda får dock en utbildning som är anpassad efter sin tjänst och denna handlar främst om 
regler för privata värdepappersaffärer samt företagets etiska riktlinjer. 
Ekström menar att de interna kontrollerna inom företaget måste vara tillräckliga och fungera som 
de ska eftersom företagets lägger så pass lite resurser på att rätta fel. Trots detta menar han att det 
kan finnas behov av att utveckla kontrollerna inom företaget.   

Förändringar vad gäller arbetet med intern kontroll inom DnB NOR 
De interna kontrollerna har enligt Ekström förändrats främst på grund av det byte av koncern som 
företaget har genomgått: från en försäkringskoncern (Skandia) med en utpräglad säljkultur till en 
bankkoncern (Norske Bank) med en tradition av högt kontrolltänkande. Ekström menar vidare att 
de skandaler som uppdagats runt om i världen inte har påverkat DnB:s interna kontroller då 
förändringar av den interna kontrollen snarare påverkas av de erfarenheter som löpande görs 
inom den egna verksamheten. En kontrollfunktion som DnB har infört på senare tid är den 
självutvärdering av hur den interna kontrollen fungerar som numera årligen genomförs. Detta är 
ett sätt att öka de anställdas medvetenhet kring de risker som finns i deras dagliga arbete.  
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Ekström menar att det finns en trend vad gäller intern kontroll som innebär att reglerna kommer 
att bli fler, företagskulturer kommer att gå från frihet under ansvar till detaljstyrning och 
uppföljningen av kontrollarbetet kommer att utvecklas. Han menar att den interna kontrollen 
kommer att synliggöras mer genom att stora företag, förutom traditionell internrevision, 
exempelvis har en egen avdelning som följer upp företagets operativa risker. Ekström bedömer 
att risken för att DnB ska drabbas av ekonomisk brottslighet inom de närmaste fem åren som 
relativt liten, men inte utesluten.  

DnB NOR:s arbete vad gäller misstänkta oegentligheter  
Anställda ska enligt Ekström vända sig till sin närmaste chef om de misstänker att oegentligheter 
förekommer. Det finns övergripande instruktioner om hur den anställde skall agera men i 
praktiken är det viktigare att bygga en företagskultur där ett naturligt led i arbetet är att den 
anställde har för vana att ta upp alla former av tveksamheter med sin närmaste chef. Anställda ska 
även rapportera avvikelser de uppmärksammar i företagets händelsedatabas. Händelserna som 
rapporteras till databasen analyseras sedan och förslag på åtgärder läggs fram. Syftet med 
databasen är att på ett systematiskt sätt identifiera svagheter i den interna kontrollen, och därmed 
få underlag för beslut om åtgärder. 

Olika typer av oegentligheter 
Ekström menar att mutbrott är ett brott som det finns särskild anledning att vara uppmärksam på 
då företagets kunder till stor del finns inom den offentliga sektorn. Han menar att det kan finnas 
en differens mellan vad lagen tillåter för kunder inom den offentliga sektorn och för kunder inom 
det privata näringslivet. Den risk som han själv ser som störst är risken för insiderhandel men han 
poängterar att det i dessa fall inte handlar om ett medvetet agerande utan om oförsiktighet. Det 
finns även risk för korruption om anställda bli alltför �bundis med en mäklare på stan� och ger 
denne fler affärer än vad som är motiverat.  

Riskaspekter inom DnB NOR 
Ekström bedömer riskerna för bedrägeri som små inom DnB då företaget inte har fysisk kontroll 
över kundernas pengar då dessa finns i förvar hos en bank. DnB kan som förvaltare endast 
disponera över dessa genom instruktioner till kundens bank som kontroller användningen och han 
menar att riskerna för bedrägerier därmed borde vara större hos bankerna. De många kontroller 
som finns inom bankverksamhet menar han behövs men det samtidigt är viktigt att det finns en 
balans mellan att ha kontroll och att inte ha det. 

Ekström menar att det finns både för- och nackdelar med att ha interna styrelseledamöter och att 
detta beror på vilken nivå inom koncernen styrelsen befinner sig på. Inom vissa företag på lägre 
nivå inom DnB-koncernen finns endast interna styrelseledamöter, medan det inom andra företag i 
koncernen finns både interna och externa. Det mest naturliga menar Ekström är att styrelsen ska 
vara aktieägarnas redskap och därmed har de interna ledamöterna inte någon roll i styrelsens 
arbete förutom när de representerar ett ägarbolag inom koncernen. 
DnB anlitar revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Ekström menar att det endast 
är de fyra stora byråerna som är aktuella för en koncern som deras. Den bredd på kunskap som de 
stora byråerna har menar han inte finns hos de mindre. 
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Inom DnB tas ingen specifik hänsyn till konjunkturen vad gäller risken för oegentligheter. 
Ekström kan dock tänka sig att det vid högkonjunktur finns risk för �förslappning� inom företag i 
samband med expansion eftersom påfrestningarna då blir större på de interna kontrollerna. 

4.2.6 SEB 
SEB-koncernen är en nordeuropeisk finansiell koncern och banken finns representerad i ett 20-tal 
länder världen över. Koncernen har cirka 20 000 anställda, varav knappt hälften är anställda inom 
den svenska verksamheten. SEB-aktien är noterad på Stockholmsbörsen. 

Presentation av respondenten 
Johan Lindqvist är i grunden revisor och tog sin examen vid Stockholm universitet 1989. Efter 
sin examen arbetade han i fem år på revisionsbyrån Arthur Andersen. Därefter började han arbeta 
med internrevision på SEB och han är idag ansvarig för den del av bankens internrevision som 
hanterar bankens verksamhet som avser storföretag.   

Interna kontroller inom SEB 
Lindqvist inleder med att berätta att arbetet inom SEB är uppbyggt kring olika processer och 
banken har fyra huvudsakliga interna kontrollfunktioner integrerade i dessa processer för att 
bland annat förebygga oegentligheter. Den första kontrollen är att dualitet ska prägla allt arbete 
på så sätt att alla aktiviteter inom banken ska kontrolleras av fyra ögon. Den andra viktiga 
kontrollfunktionen är arbetsfördelning med vilket Lindqvist menar att en person inte ska kunna 
kontrollera en process från början till slut. Den tredje viktiga kontrollen handlar om behörigheter 
och befogenheter vilka banken arbetar med i sitt IT-system där en anställd exempelvis har en 
behörighetsprofil relaterad till sin anställning. Den fjärde kontrollen som delvis redan nämnt är 
att dualiteten och arbetsfördelningen ska integreras i företagets IT-system som kan generera 
avvikelserapporter som sedan granskas manuellt. Han tar vidare upp att det, för att dessa 
kontroller ska fungera tillfredställande, krävs att de integreras i de anställdas arbete och att de 
anställda själva vet om att de är ansvariga för att de ska fungera. För att de anställda ska få en 
förståelse för SEB:s kultur och arbetet med de interna kontrollerna har de på banken diverse 
utbildningar och det finns även uttryckta policys och riktlinjer för hur saker och ting ska gå till. I 
och med att SEB är ett så pass stort företag med många anställda ser dock Lindqvist en risk för att 
subkulturer bildas men det vill de motverka genom att ge anställda standardkurser oavsett var i 
organisationen de arbetar. Lindqvist menar att de inom SEB idag är mer detaljstyrda, både vad 
gäller intern men även vad gäller extern reglering, jämfört med hur det såg ut för cirka tio år 
sedan. 
Lindqvist menar att bankens kontrollfunktioner är tillräckliga men att det finns situationer då han 
kan se att kontrollen inom banken blir speciellt utsatt för påfrestningar. Så är fallet exempelvis 
vid köp av andra företag som har en annan kultur eller när verksamheten växer snabbt och 
kontrollerna inte riktigt hänger med i utvecklingen. Med detta menar Lindqvist att arbetet med 
intern kontroll är något som hela tiden måste förbättras.  

Förändringar vad gäller arbetet med intern kontroll inom SEB 
Enligt Lindqvist har det inte skett några stora förändringar vad gäller intern kontroll sedan Svensk 
kod för bolagsstyrning tillkom då banken sedan tidigare uppfyllde de flesta rekommendationerna. 
Däremot menar han att de inom banken har ökat fokus på sina operativa risker då de idag mäts 
och kvantifieras såsom andra typer av risker. Exempelvis tar Lindqvist upp att varje affärsområde 
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inom banken regelbundet genomför självutvärderingar av sin egen verksamhets risk för att öka 
medvetenheten kring dessa. Dessutom säger han att de inom banken även har ökat fokus på sina 
compliance funktioner. 

Lindqvist tror att SEB även i framtiden kommer att lägga fokus på vad de operativa riskerna 
kostar och huruvida det är kostnadseffektivt att förbättra de interna kontrollerna där de har brustit. 
Lindqvist menar att det är sannolikt att banken kommer att drabbas av oegentligheter inom de 
närmaste fem åren då banker ständigt befinner sig i en situation där de är utsatta för risker men att 
de med hjälp av sina kontroller kan minimera kostnaderna för detta. 

SEB:s arbete vad gäller misstänkta oegentligheter  
Inom SEB ska anställda i första hand inte gå till sin närmaste chef, då de misstänker att 
oegentligheter förekommer, utan de ska istället direkt vända sig till någon på företagets 
compliance avdelning eller på internrevisionen. På SEB har de även en händelsedatabas dit alla 
som är anställda har ett ansvar att anmäla avvikelser de stöter på i sitt arbete och via detta system 
kan en anställd även göra anmälningar. Systemet är i sig en del i arbetet med att följa upp 
kostnaderna för de operativa riskerna inom banken. 
Åtgärderna som tillämpas inom företaget vid befarade oegentligheter skiljer sig åt beroende av 
händelsens karaktär. Om det är en kriminell handling menar Lindqvist att detta polisanmäls men 
om den anställde istället brutit mot det interna regelverket kan agerandet resultera i en varning 
eller i värsta fall i avsked. Han menar att det är viktigt att anställda inom organisationen vet vad 
som är tillåtet och vad som inte är det och det är därför viktigt att åtgärder vidtas då överträdelser 
sker. 

Olika typer av oegentligheter 
Lindqvist tycker att det är svårt att bedöma vilka typer av oegentligheter som är främst 
förekommande inom SEB. Den största risken menar han dock ligger i den omfattande 
betalningstrafiken. Han menar även att lindrigare former av insiderhandel säkerligen förekommer 
där en anställd exempelvis köper eller säljer värdepapper inom en otillåten tidsperiod. Dock finns 
nu en automatisk övervakning av affärer som görs inom banken samt för de affärer den anställde 
själv har registrerat. 

Riskaspekter inom SEB 
Lindqvist bedömer inte riskerna för oegentligheter som stora inom SEB då banker generellt är 
mycket noggranna vad gäller intern kontroll. Han säger dock att riskerna skulle vara mycket stora 
om de på SEB inte hade de omfattande interna kontrollerna som de har. 
Lindqvist anser att det är mycket viktigt för ett stort företag som SEB att ha externa 
styrelseledamöter för att förebygga jävsituationer och intressekonflikter. I SEB sitter företagets 
VD med i styrelsen men hon är inte med då frågor behandlas som kan innebära att hon själv blir 
jävig. På SEB finns ett revisionsutskott som består av ett antal ledamöter från styrelsen. Utskottet 
träffas kvartalsvis före ett antal av bankens större styrelsemöten. Alla de revisionsrapporter som 
tillkommit under tiden före mötet summeras till en kvartalsrapport som utskottet går igenom. 
Samma summering görs även av företagets compliance avdelning inför utskottets möten. 
Lindqvist menar att de lägger stor tyngd vid utskottets arbete vilket är bra då det är viktigt med 
ökat fokus och mer �sändningstid� för dessa frågor.  
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SEB anlitar revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lindqvist menar att val av 
revisionsbyrå har stor betydelse för det förebyggande arbetet mot oegentligheter. För ett stort och 
komplext företag som SEB menar han att den enda möjligheten är att anlita en av de fyra stora 
byråerna då stor erfarenhet och kompetens krävs som han inte tror att de mindre byråerna har. 
På SEB tar de ingen speciell hänsyn till konjunkturläget när de utvärderar riskerna för 
oegentligheter. Lindqvist menar att de på SEB alltid har samma fokus då interna angrepp inte 
påverkas av konjunkturen utan snarare av individens personliga levnadssituation. För att 
exemplifiera detta säger Lindqvist att en anställd som ofta går på kasino eller som inte sköter sina 
egna bankaffärer kan vara ett en �riskfaktor� för företaget.  

4.2.7 Danica Fondförsäkring 
Danica startades för sju år sedan med kapital från moderbolag Danske Bank. Danica är trots 
kapitalet ett svenskt företag som är fristående från sitt moderbolag. Företaget omsätter idag cirka 
två miljarder SEK och har drygt 50 anställda. 

Presentation av respondenten 
Claes Carlson har en examen från juristlinjen på Stockholms universitet. Han har efter sin 
examen bland annat varit Sverigechef på WASA som fusionerats med Länsförsäkringar. Carlson 
var även med och startade upp fondbolaget Robur och sedan sju år tillbaka är han VD på Danica 
Fondförsäkring (Danica). 

Interna kontroller inom Danica Fondförsäkring 
Carlson menar att det är viktigt att vara medveten om att en anställd som vill begå bedrägeri är 
mycket svåra att hindra. Han menar att det är tillfället som gör tjuven och att det därför är viktigt 
att minska möjligheterna och det gör de på Danica genom att lägga fokus på sina maskinella 
processer. Carlson menar vidare att det är viktigt att tillämpa olika behörigheter för olika 
positioner och det är även viktigt att en enskild anställd inte kontrollerar en hel process. 
Kontrollerna finns inom hela organisationen men fokus ligger i kontakten med kunderna där de 
�stora pengarna� rör sig. Främst tar dessa sig uttryck i de IT-system som verksamheten bygger på 
vilka Carlson menar är viktigt för att minska riskerna. Han menar att han själv skulle vara mer 
orolig om företagets IT-system inte upptäcker några felaktigheter jämfört med om de gör det. 
Carlson anser att företagets interna kontroller är tillräckliga men risken finns alltid att 
oegentligheter kan inträffa och området måste därför ständigt uppmärksammas.  
Inom Danica läggs inget väsentligt fokus på internutbildning vad gäller etik och moral men 
Carlson påpekar ändå att han anser att detta är något som är av vikt. Han menar att kulturen inom 
Danica är av sund karaktär och den är därmed viktig och för att undvika oegentligheter. Danica är 
en platt organisation utan ledningsgrupp då tid inte finns för att ta formaliserade beslut och detta 
gör att ett stort förtroende finns inom organisationen. Detta innebär många möjligheter men det är 
även viktigt att vara medveten om de risker som detta medför. Carlson menar att de inom Danica 
i stor utsträckning tillämpar frihet under ansvar och att kulturen är sådan att de anställda �inte 
behöver sätta på sin skärmsläckare då chefen kommer in�.  

Förändringar vad gäller arbetet med intern kontroll inom Danica Fondförsäkring 
Carlson säger att fokus har ökat mycket på compliance frågor inom företag under de senaste åren. 
Alla företag vill framstå som ett företag med kontroll vad gäller regelefterlevnad och intern 
kontroll. Inom Danica finns en internkommitté som är ett verktyg som företagets ägare kan utöva 
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kontroll genom. Enligt Carlson har de under de senaste åren utökat de behörighetsrutiner som 
tidigare fanns och det har även införts en attestfunktion integrerad i IT-systemet. Han menar dock 
att ett för stort fokus på intern kontroll gör att företagets kärnverksamhet kan bli lidande � 
kontrollerna måste vara effektiva ur ett kostnad/nytta perspektiv. 
Carlson bedömer att risken för att Danica ska drabbas av oegentligheter inom de närmaste fem 
åren som mycket liten. Han menar att de vidtar åtgärder som är motiverade och att oegentligheter 
därför alltid kommer att upptäckas, det är endast en fråga om tid. Carlson menar att de är de 
anställda inom organisationen som behärskar IT-systemen har störst möjlighet att begå bedrägeri. 

Danica Fondförsäkrings arbete vad gäller misstänkta oegentligheter  
På Danica finns inga uttryckliga rutiner för var anställda ska vända sig om de misstänker att 
oegentligheter förekommer. Carlson menar ändå att anställda, om de uppmärksammar något 
misstänkt, skulle vända sig till en kollega eller till sin chef beroende av händelsens karaktär. 
Danica har ännu inte råkat ut för oegentligheter inom organisationen men Carlson menar att de 
direkt skulle polisanmäla om något inträffar. Om anmälan inte skulle göras, menar han, att detta 
kan ge fel signaler till andra anställda.  

Olika typer av oegentligheter 
Carlson menar att risken är störst för att Danica ska drabbas av förskingring, trolöshetsbrott och 
rena bedrägerier men samtidigt begränsas dessa av de attestfunktioner som tillämpas. Det finns 
även viss risk för insiderhandel då anställda inom organisationen ofta får tillgång till information 
innan den är offentlig. Det finns även en risk för korruption då företaget har så många som 450 
återförsäljare. För att motverka detta finns det regler exempelvis för hur rabatter får användas. 

Riskaspekter inom Danica Fondförsäkring 
Carlson menar att det finns relativt stora risker för oegentligheter inom finansbranschen då det 
finns stora penningflöden och ett utvecklat arbete med återförsäljare.  

I grunden menar Carlson att risken för oegentligheter påverkas av vilka personer som sitter i 
företaget styrelse och inte av om de är externa eller interna. Inom Danica finns inget 
revisionsutskott då krav inte ställs på dem att ha ett men dock finns ett utskott i koncernens 
moderbolag. Utskottets arbete ersätts i Danica av exempelvis internkommitténs arbete.    

Danica anlitar revisionsbyrån KPMG och Carlson menar att det snarare kan vara en nackdel att 
anlita fel person än fel byrå. Han kan dock tänka sig att de fyra stora byråerna har bättre revisorer 
då de anställda får gedigna utbildningar för att leva upp till och vårda sitt varumärke. 

Carlson menar att Danicas verksamhet är relativt konjunkturkänslig och att riskerna för 
oegentligheter ökar i sämre tider. Detta gäller enligt honom både externa såväl som interna risker.  
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5 Analys 
För att hitta indikatorer på var företagen kan lägga mer tyngd för att förebygga oegentligheter har 
vi valt att analysera hur de ser på olika bakomliggande faktorer för oegentligheter. Detta då vi 
menar att det är viktigt för att förstå vilka faktorer företagens förebyggande arbete baseras på. 
Därefter har vi analyserat det konkreta förebyggande arbetet utifrån tre huvudkomponenter som 
är befintliga regleringar och rekommendationer, ramverk för riskhantering samt relevanta 
kontrollfunktioner för att få en förståelse för hur de intervjuade företagen arbetar med att 
förebygga interna oegentligheter. 

5.1 Analys utifrån bedrägeritriangeln 
Intervjuerna har indikerat på att ett betydande fokus, både direkt och indirekt, läggs vid 
bedrägeritriangeln och dess tre komponenter som en förklaring till de bakomliggande orsakerna 
till oegentligheter. Med utgångspunkt i empirin har vi därför valt att analysera innebörden av de 
praktiska riskfaktorerna som vi presenterat och diskuterat i kapitel tre och fyra utifrån denna 
teoretiska modell.  

5.1.1 Incitament (press) 
Vår praktiska referensram i kapitel tre pekar på att interna styrelsemedlemmars koppling till 
företagets verksamhet kan innebära att de utnyttjar sin kunskap om företaget för att begå 
oegentligheter, med egen vinning som incitament och ofta på aktieägarnas bekostnad. Många av 
företagen väljer att se på styrelsens sammansättning ur detta perspektiv men empirin visar dock 
att även andra aspekter finns. Intervjuerna visar att för- och nackdelar med styrelsens 
sammansättning är beroende av ur vilket perspektiv företagen väljer att se på syftet med 
styrelsens arbete. Företagen som ser på styrelsen sammansättning såsom den praktiska 
referensramen använder styrelsens arbete som en ren kontrollfunktion men empirin öppnar upp 
för andra aspekter som kan indikera på att den praktiska referensramen kan utvidgas. Risken 
behöver, i direkt mening, inte ligga i styrelsen sammansättning utan istället i huruvida företagen 
medvetet arbetar med och hanterar oberoendet. Vidare har empirin behandlat att företagen bör se 
till individerna i styrelsen och inte till huruvida de är externa eller interna. En tänkbar 
problematik vi ser med detta är att företag som medvetet och aktivt arbetar med frågor som 
oberoende och som ser till individernas egenskaper, kan skapa ett bra styrelsearbete men 
oberoendet kan ändå ifrågasättas av allmänheten om styrelsen till stor del är intern. Samtidigt kan 
det vara viktigt för företagen att ställa denna möjliga konsekvens mot att skapa en så pass bra 
styrelse som möjligt och empirin öppnar upp för att en bra styrelsesammansättning inte 
nödvändigtvis bör vara sammankopplad med om dess ledamöter är externa eller inte.  

I vår praktiska referensram finns även konjunkturen med som en faktor som kan påverka 
förekomsten av oegentligheter, bland annat på grund av de incitament som den kan ge upphov 
till. Flera av våra intervjuer indikerade på att konjunkturen i sig inte ses som en riskfaktor men 
däremot att företagen ser de följder som olika konjunkturlägen för med sig som riskfaktorer. I 
empirin har det tagits upp att konjunkturen inte påverkar förekomsten av oegentligheter utan att 
det snarare är den anställdes levnadssituation som påverkar detta. Att uttrycka sig på det sättet 
menar vi kan tyda på att en koppling mellan olika konjunkturlägen och de incitament för 
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oegentligheter de kan ge upphov i direkt mening saknas. Vi menar att det vid lågkonjunktur i 
högsta grad finns risk för att den anställdes livssituation påverkas och att dessa därför inte är 
separerade från varandra. Vi menar att företag, för att kunna hantera och förebygga dessa risker 
bör vara medvetna om den bakomliggande orsaken, det vill säga konjunkturen, som kan skapa 
incitament för anställda att begå oegentligheter. 

Empirin öppnade dock även upp för möjligheten att risken inte i direkt mening ligger i 
konjunkturen och dess följder utan snarare i hur företagen hanterar följderna som konjunkturen 
för med sig vilket vi menar är naturligt. För att kunna arbeta förebyggande och hantera de 
konjunkturrelaterade riskerna krävs dock att företagen i direkt mening är medvetna om vilka 
dessa risker är. 

5.1.2 Tillfälle (möjlighet) 
Revisionsutskottens arbete diskuteras i den praktiska referensramen och studier visar att en 
bakomliggande orsak till oegentligheter kan vara brister i utskottens arbete och kompetens. Dessa 
brister kan resultera i sämre fokus på företagets interna kontroller vilket kan leda till ökade 
möjligheter för anställda att begå oegentligheter. I de företagen vi har intervjuat som har ett 
revisionsutskott finns inga indikatorer på brister vad gäller deras mötesfrekvens eller kompetens. 
Intervjuerna öppnar dock upp för att en löpande kontakt mellan utskottets ledamöter och 
företagets ledning beträffande akuta frågor även kan vara av vikt. Vidare pekar empirin på risken 
att revisionsutskotten till viss del fungerar som �kosmetika� och därigenom brister i sitt 
förebyggande arbete. Vår tolkning av detta är att risken säkerligen finns men att det troligaste 
ändå är att de företag som har implementerat ett utskott kommer att använda sig av dess arbete, 
om än i olika stor utsträckning. Vi ser detta som en utveckling åt rätt håll om vi tänker på att mer 
fokus inom företaget läggs på frågor gällande den interna kontrollen. Att många företag dessutom 
hade andra typer av utskott och kommittéer, som exempelvis riskkommittéer, visar att de inte är 
främmande att använda sig av sådana typer av organ i sitt förebyggande arbete och på så sätt 
minska möjligheterna att begå oegentligheter. 

I kapitel tre presenterades även val av revisionsbyrå som en riskaspekt då mindre byråer kan vara 
en risk då de på grund av begränsningar i resurser och kompetens kan göra ett mindre gediget 
arbete. Detta kan resultera i ökade möjligheter att begå oegentligheter då mindre byråer i mindre 
utsträckning upptäcker medvetna felaktigheter när de granskar företag. Många av de intervjuade 
företagen har dock valt att se på detta ur ett annat perspektiv då de menar att de mindre 
revisionsbyråerna kan ha en mindre kompetens men att detta inte behöver vara en risk, sett ur ett 
bedrägeriperspektiv, utan de ser istället andra fördelar med att anlita en av de fyra stora byråerna. 
Några intervjuer har dock tytt på att en koppling kan finnas mellan mindre omfattande kompetens 
och att oegentligheter förblir oupptäckta vilket vi menar tyder på att det finns flera sätt att se på 
frågan. I direkt mening är det inte revisorns arbete att aktivt leta efter oegentligheter och det tror 
vi kan förklara varför många företag inte ser det som en direkt riskfaktor.  
Det har framkommit i både teori och empiri att konjunkturläget inte bara påverkar den anställdes 
incitament för att begå oegentligheter utan att det även kan påverka möjligheten för denne att 
begå brottet. Teorin tar upp att höga vinstmarginaler i goda tider kan överskugga brotten och 
detta får medhåll av ett par av de intervjuade företagen som bland annat talar om goda tider i 
samband med högt tempo och risk för �förslappning�. Dock tyder empirin på att denna möjlighet 
kan bromsas upp av en större benägenhet hos företagen att investera i interna kontroller eftersom 
det går bra för företaget och resurser finns. För att företag ska investera i interna kontroller under 
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en högkonjunktur menar vi dock att en omfattande medvetenhet kring konjunkturen som en 
riskaspekt är en förutsättning. Genom en medvetenhet rycks företaget inte bara med i den positiva 
utveckling som de står inför under en högkonjunktur, utan de ser även de potentiella problemen. 

En avgörande riskfaktor inom finansbranschen som alla våra respondenter visat medvetenhet 
kring är tillgången på kapital och att detta ökar möjligheterna att begå oegentligheter. Dock 
indikerade empirin på att denna riskfaktor kan utvidgas till att även innefatta branschens tillgång 
på information som en aspekt som bör tas med i beräkningen vad gäller möjligheten att begå 
bedrägeri. Det betydande informationsflödet öppnar upp för fler tillfällen att till egen vinning 
utnyttja exempelvis konfidentiell information. Att denna aspekt tagits upp menar vi är positivt då 
företagen inte endast ser till risker ur ett direkt monetärt perspektiv utan att en medvetenhet även 
finns inför andra möjligheter där personer inom företaget kan begå bedrägliga handlingar med 
syfte att tillgodogöra sig egen vinning.   

5.1.3 Rationalisering 
I teorin diskuterades att företagskulturen är viktig att ta hänsyn till för att kunna förklara hur 
anställda i företag beter sig. Olika indikatorer på vilken företagskultur som råder kan vara hur 
företaget styrs men i teorin diskuteras att det inte går att säga att ett specifikt sätt att styra skapar 
en osund företagskultur. En osund företagskultur kännetecknas av att den inte är förankrad i en 
social samhörighet med de anställda och detta kan resultera i att en anställd rationaliserar ett 
felaktigt beteende som exempelvis att begå bedrägeri. Empirin visar att sättet att styra företag 
skiljer sig åt, där vissa företag styrs detaljerat medan andra styrs flexibelt, vilket indikerar att 
olika typer av kulter råder i de intervjuade företagen. Vår uppfattning utifrån empirin är att en 
faktor som antal anställda kan påverka företagens sätt att styra då exempelvis många anställda 
innebär en ökad risk för att de anställda inte vet vad som förväntas av dem i deras arbete och mer 
detaljerade regler krävs därför. Trots att företag styrs på olika sätt, vilket indikerar på olika 
kulturer, lägger företagen stor vikt vid företagskulturen och arbetet med att upprätthålla den. Vi 
menar att detta tyder på en medvetenhet kring vikten av en god företagskultur oavsett vilken typ 
av kultur som råder. Att olika kulturer, som skiljer sig mycket från varandra, verkar ha 
gemensamt att fokus läggs på att skapa en sund kultur anser vi är positivt då det visar att inte 
endast en typ av företagskultur tar hänsyn till denna riskfaktor.  
Även subkulturer verkade vara en risk som företagen med ett stort antal anställda tog hänsyn till 
och detta visar att kultur är komplext och att problematiken kring den går att se från många olika 
perspektiv. Vi menar att detta indikerar på att risker kring kulturen är beroende av det specifika 
företagets karaktäristika då olika faktorer, som exempelvis många anställda, kan framkalla olika 
problem. Detta resulterar i att företagen måste se till den specifika verksamheten då de granskar 
risker som rör kultur för att se vilka problem som kan uppstå och därmed leda till problem med 
att skapa en social samhörighet hos de anställda. 

5.2 Förebyggande åtgärder 
Då empirin indikerade på att fokus i det förebyggande arbetet, indirekt och direkt, läggs vid 
faktorer som regler, ramverk för riskhantering samt intern kontroll har vi valt att lägga upp 
analysen av förebyggande åtgärder utifrån dessa tre komponenter. Inledningsvis menar vi dock 
att empirin har pekat på en problematik kring det förebyggande arbetet då risken finns att 
kortsiktighet präglar de preventiva åtgärderna då dessa inte ger någon direkt synlig avkastning. 
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5.2.1 Regler och rekommendationer 
Syftet med regler och rekommendationer som Finansinspektionens författningssamling och 
Svensk kod för bolagsstyrning är att skapa ett mer aktivt arbete med fokus på frågor kring intern 
kontroll för att förhindra bland annat oegentligheter och därmed stärka marknadens förtroende för 
företagen. Det empiriska materialet har fått oss att förstå att regler och rekommendationer har 
bidragit till ett ökat fokus på dessa frågor och att de fungerar som en miniminivå för vilket arbete 
företagen måste utföra vad gäller riskhantering och intern kontroll. Intervjuerna har pekat på att 
kraven i rekommendationer och regleringar i vissa fall är lägre i Sverige jämfört med i andra 
länder vilket innebär att företagen i Sverige har en annan lagstadgad miniminivå vad gäller 
arbetet med intern kontroll jämfört med exempelvis USA. Samtidigt har dock empirin tytt på att 
det kan finnas en ovilja hos företag i Sverige att gå längre för att höja �miniminivån� som 
regleringarna och rekommendationerna sätter då risken finns att de direkta kostnaderna blir 
alltför höga. Vi tror dock att det i vissa fall kan vara motiverat att de direkta kostnaderna ökar då 
denna ökning kan leda till att de dolda kostnaderna för bland annat oegentligheter minskas. Att 
företagen vi intervjuat dessutom valt att, i olika utsträckning, arbeta vidare med dessa frågor 
genom att bland annat olika Enterprise Risk Management ramverk visar att företag inte är 
främmande inför att arbeta med detta utöver de krav som ställs i lagar och rekommendationer 
trots de ökade direkta kostnaderna.  

5.2.2 Ramverk: Enterprise Risk Management 
Två olika Enterprise Risk Management ramverk har presenterats i kapitel tre och våra 
respondenter har även tagit upp att de i olika stor utsträckning arbetar med ramverken för att 
förbättra sitt arbete med riskhantering och intern kontroll. COSO-modellen har tagits upp av ett 
par av våra respondenter som menar att denna modell passar deras arbete att förbättra den interna 
kontrollmiljön och även kulturen inom företaget. Andra företag har även lyft fram att de har 
börjat arbeta med att kvantifiera sina operativa risker och detta har troligtvis mycket att göra med 
att de från och med år 2007 är skyldiga att följa Basel II. Att företagen redan nu är medvetna om 
att de nästa år måste följa de krav Basel II ställer är bra då fokus redan nu läggs på de risker och 
kostnader som de operativa riskerna, såsom exempelvis bedrägeri, medför. Vi menar att ett 
ramverk som COSO förmedlar en relativt generell och bred bild av hur arbetet med intern 
kontroll kan fusioneras med riskhantering inom företag. Basel II kompletterar COSO på ett bra 
sätt då ramverket är mer specifikt inriktat på bland annat operativa risker och hur dessa bör 
hanteras genom kvantifiering för att effektivisera företagens arbete. Empirin har visat att varje 
företag är specifikt och står inför olika risker och möjligheter vilket vi till viss del tror kan 
förklara att ramverken inte används på samma sätt och lika medvetet i alla företagen. Med andra 
ord menar vi att empirin har indikerat på att flera företag följer olika delar av ramverken men att 
det stundtals inte finns någon direkt koppling till ett specifikt ramverk. 
Sammantaget har dock empirin visat att ramverken på olika sätt kan vara användbara då 
intervjuerna indikerade på att de delar som företagen använde underlättade att konkretisera det 
förebyggande arbetet mot oegentligheter genom att resultera i olika interna kontrollfunktioner. 

5.2.3 Interna kontrollfunktioner 
Utöver de konkreta interna kontroller som togs upp i kapitel tre har det i empirin visat sig att flera 
andra kontrollfunktioner kan vara motiverade att använda i det förebyggande arbete mot 
bedrägeri. Att genomföra kontroller vid nyanställningar innebär att företagen redan i ett tidigt 
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skede kan arbeta förebyggande då de får ta del av faktorer som kan fungera som incitament för en 
person att begå bedrägeri såsom exempelvis stora skulder eller ett drogmissbruk. Även 
självutvärderingar av det egna arbetet samt den interna kontrollen kan fungera förebyggande då 
det bidrar till en reflektion, hos den anställde, över eventuella risker som kunde ha förbisetts om 
ingen återkoppling gjorts till det utförda arbetet. En händelsedatabas möjliggör för företaget att 
gå tillbaka till tidigare incidenter men vi menar att databasen även kan ha en preventiv funktion 
då anställda vet att företaget har möjlighet att gå tillbaka och �gräva djupare� i tidigare inträffade 
händelser. Uppföljning i realtid gör det möjligt för företaget att snabbt se över sitt arbete och sätta 
in åtgärder innan konsekvenserna har blir mycket omfattande samt kostsamma. Även utbildning 
inom områden som etik och moral är användbart då det kan stärka en känsla av vad som är rätt 
och vad som är fel och därigenom skapa en social samhörighet mellan de anställda och företaget. 
Vi menar dock att utbildning kring etik och moral även bör kommuniceras till företagets ledning 
för att på så sätt förebygga att ledningens agerande skiljer sig från de krav som ställs på de 
anställda längre ner i organisationen. 
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6 Avslutande diskussion 
I följande kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till utifrån analysen och vi 
presenterar även en modell som visar vilka faktorer företagen kan lägga mer tyngd på ur ett 
bedrägeriförebyggande perspektiv. Vidare har vi genomfört en kritisk granskning av uppsatsen 
och vi avslutar kapitel med egna reflektioner samt förslag till framtida forskning. 

6.1 Slutsatser 
Vår analys har indikerat på att paralleller kan dras mellan empirin och den teoretiska modellen 
bedrägeritriangeln vad gäller de bakomliggande orsakerna för bedrägeri. Vi menar att företagen 
många gånger gör denna koppling indirekt då de exempelvis talar om faktorer som incitament 
och rationalisering men utan att göra en direkt hänvisning till bedrägeritriangeln som användbar 
modell. Detta har lett oss till slutsatsen att företagen i olika stor utsträckning ser helheten av de 
bakomliggande orsakerna för oegentligheter då en tendens finns att förståelsen till orsakerna 
endast fokuserar på de delar av bedrägeritriangeln som känns mest relevanta för den specifika 
verksamheten. Därmed görs ingen medveten koppling till att bedrägeritriangelns alla  
komponenter interagerar med varandra och spelar in då en förklaring till de bakomliggande 
orsakerna söks. Möjligtvis kan skälet till detta vara att en tydlig praktisk koppling fattas i 
bedrägeritriangeln då den inte direkt exemplifierar väsentliga konkreta riskfaktorer. Detta gör att 
modellen blir abstrakt vilket kan resultera i att företagen inte gör en koppling till att modellen i 
högsta grad går att sammanlänka med olika praktiska riskfaktorer. Därmed ligger kanske inte 
problemet hos företagen utan snarare hos modellerna som har tagits fram för att hjälpa företagen.  

Att företagen inte ser en direkt praktisk koppling mellan komponenterna i bedrägeritriangeln och 
konkreta riskfaktorer menar vi påverkar arbetet med de förebyggande åtgärderna. Analysen har 
pekat på att regleringar och rekommendationer sätter miniminivån för vilka preventiva åtgärder 
företagen bör vidta. Slutsatsen är att företagen i olika stor utsträckning väljer att höja nivån över 
denna miniminivå med hjälp av exempelvis ramverk som COSO och Basel II. Analysen har även 
visat att vissa företag indirekt arbetar med delar av ramverken utan att göra en direkt koppling till 
användandet av de specifika ramverken. Detta i sin tur leder till slutsatsen att de konkreta interna 
kontrollerna resulterat i ett arbete som indirekt är förankrat i ramverk men de har i olika grad 
samt på olika sätt härletts utifrån dess delar. Detta tror vi återigen inte beror på att företagens 
arbete är bristfälligt då empirin visat att företagen överlag är medvetna om risken och att stora 
resurser läggs på det förebyggande arbetet. Med andra ord menar vi att problematiken kan ligga i 
de förslag på åtgärder som finns, det vill säga att ramverken i sig saknar en praktisk förankring 
vilket gör dem svåra att omsätta i praktiken. Med utgångspunkt i detta har vi därför tagit fram en 
modell (se s. 51) som har ett större inslag av praktiska faktorer för att tydliggöra hur företagen 
kan relatera sitt praktiska arbete till de teoretiska modellerna samt ramverken.  

Den första delen av vår modell är till för att visa hur arbetet vad gäller att förstå de 
bakomliggande orsakerna till oegentligheter kan underlättas. Eftersom vi menar att direkta 
kopplingar mellan bedrägeritriangelns tre komponenter och konkreta riskfaktorer stundtals saknas 
har vi utökat bedrägeritriangeln för att på så sätt även få med de konkreta riskaspekterna från vår 
praktiska referensram. Dessa aspekter har vi sedan kompletterat med ytterligare aspekter som 
företagen i empirin visade sig uppleva som riskfaktorer. Då vi menar att de bakomliggande 
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orsakerna och det förebyggande arbetet mot oegentligheter är beroende av varandra eftersom det 
förebyggande arbetet har sin grund i orsakerna och vi har valt att ta med båda dessa aspekter i vår 
egen modell. Slutsatsen att det förebyggande arbetet hos vissa företag inte är tydligt 
sammanlänkat med olika ramverk gjorde dessutom att vi ville ta fram en modell som förtydligar 
hur ramverken tillsammans med regler och rekommendationer i direkt mening är användbara för 
att ta fram konkreta interna kontrollfunktioner. Tanken med modellen är att de interna 
kontrollfunktionernas miniminivå styrs av regler och rekommendationer och att ramverken höjer 
denna nivå och kompletterar därmed det förebyggande arbetet mot oegentligheter genom 
exempelvis kvantifiering av operativa risker. En kombination av regler och rekommendationer 
samt ramverk resulterar därmed i interna kontrollfunktioner, där det finns en punkt som ger det 
bästa möjligt utfallet vad gäller det förebyggande arbetet mot oegentligheter. De interna 
kontrollfunktioner vi har valt att komplettera modellen med är till för att skapa en mer konkret 
praktisk förankring med syfte att företagen ska kunna relatera till om en viss typ av intern 
kontroll passar deras företag bättre utifrån verksamhetens specifika förutsättningar. Vi har valt att 
komplettera de förebyggande åtgärderna med en �långsiktighetsfaktor� då det förebyggande 
arbetet utifrån modellen först blir motiverat ur ett långsiktigt perspektiv. I ett kortsiktigt 
perspektiv kan arbetet med intern kontroll ifrågasättas då det inte ger någon direkt synbar 
avkastning.  
Sammantaget utgör vår modell ett synliggörande av hur företag kan arbeta förebyggande mot 
oegentligheter och den kan därmed hjälpa ett specifikt företag att hitta indikatorer på var mer 
tyngd kan läggas ur ett bedrägeriförebyggande perspektiv. Vi menar att en förutsättning i det 
preventiva arbetet är att se till de bakomliggande orsakerna för att på så sätt uppnå bästa möjliga 
utfall vad gäller det förebyggande arbetet som praktiskt gestaltas av interna kontrollfunktioner 
inom företaget.  
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6.2 Kritisk granskning 
Vi har valt att först se den kritiska granskningen av vårt uppsatsarbete ur ett metodperspektiv. Då 
bedrägeri är ett känsligt ämne kan trovärdigheten på de svar som respondenterna gav vid 
intervjuerna ifrågasättas då de kan ha varit tillrättalagda på så sätt att det respondenterna svarade 
inte svarade överensstämt med vad de verkligen ansåg. Tillrättalagd information handlar många 
gånger inte om att uppge direkt felaktiga uppgifter utan snarare att respondenten väljer att 
utelämna vissa saker för att på så sätt uppnå en önskad bild av verkligheten.103 Med andra ord 
finns alltså risken att det intervjumaterial vi tagit del av är tillrättalagt med tanke på uppsatsens 
känsliga tema. Att vi under intervjuerna med anställda på företag använt oss av anteckningar kan 
ha resulterat i att vi gick miste om viktiga aspekter vad gäller personens tonläge samt ordval.   
Vidare kan kritik riktas till den externa reliabilitet som handlar om undersökningens 
upprepbarhet. Denna var svår för oss att uppnå i vår studie då urvalet inte var statistiskt grundat 
och undersökningen därför inte är möjlig att replikera.104 Även det faktum att våra frågor var 
öppna och flexibla innebar svagheter vad gäller studiens replikerbarhet.  
Kritik kan även riktas till andra områden inom ramen för vårt uppsatsarbete som exempelvis teori 
och praktisk referensram samt analys och slutsats. Bedrägeri och intern kontroll är två komplexa 
områden och vi har ingen praktisk erfarenhet av ämnet vilket begränsar vår förståelse och detta 
kan resultera i brister som speglar av sig på vårt uppsatsarbete. Dessutom har vi inte haft 
möjlighet att ta upp alla teoretiska samt praktiska aspekter på området vilket innebär att alla 
infallsvinklar på vårt problem säkerligen inte har framkommit i uppsatsen. Även modellen som vi 
har tagit fram med syfte att indikera på var företagen bör lägga fokus i sitt förebyggande arbete 
mot oegentligheter kan kritiseras då den på grund av vår begränsade kunskap är mycket 
förenklad. Därmed kan det vara svårt för företag att använda den i sitt praktiska arbete då 
organisationer är komplexa och dessutom ständigt förändras. 
Kritik kan även riktas till de andrahandskällor vi har använt oss av. Risken finns att 
andrahandskällan inte har återgett originalkällan korrekt vilket resulterar i att informationen kan 
vara missvisande. Annan källkritik kan riktas till huruvida vi har intervjuat rätt personer och om 
dessa har varit tillräckligt insatta i de berörda delarna inom sitt företag och därmed varit en 
tillförlitlig förstahandskälla. 

6.3 Egna reflektioner 
Arbetet med vår uppsats har varit spännande då det inneburit att vi fått studera ett ämne som vi 
anser är mycket intressant och även högst aktuellt. Att vi dessutom fått komma i kontakt med 
olika företag genom våra intervjuer har varit lärorikt eftersom vi på så sätt fick möjlighet att ta 
del av den praktiska aspekten av problemet. Sammantaget har arbetet varit en bra språngbräda 
inför kommande uppsats och vi har förstått att det är viktigast att väja ett uppsatsämne som är 
intressant även om det ibland kan verka komplext och svårgreppbart. 
 

                                                
103 Kylén: Att få svar � intervju, enkät, observation, s. 155. 
104 Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder, s. 257. 
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6.4 Förslag till framtida forskning 
Följande ämnen, som kan vara av intresse för framtida studier, har vi stött på under vårt eget 
uppsatsarbete: 

• Hur kommer införandet av Basel II att påverka förekomsten av oegentligheter inom 
företag? 

• Hur arbetar företag inom andra branscher med frågor kring intern kontroll med syfte att 
förebygga interna oegentligheter? 

• Varför upptäcks färre bedrägerier i svenska företag jämfört med i företag i andra länder? 
• Är regleringar av godo eller av ondo? 
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