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Abstract 

Title: Internal Control Mechanism – A Study of the Phenomena of Whistleblowing in the 
Finance Sector 

Authors: Sandra Lundgren, Frida Davidsson, Mikaela Norgren Kyrk 
Supervisor: Kerstin Nilsson 

Background and Problem: Lack of internal control during the early 2000s caused a series of 

accounting scandals around the world, also in Sweden. In order to restore confidence in the 

business world, new laws and regulations emerged. Meanwhile, the established model for 

internal control, COSO and its five components came to play a major role in the companies' 

efforts to the attaining of reliable financial information and to make sure that laws and 

regulations were followed. Many finance departments are today characterized by an 

ambiguity and inefficiency which consequently risk not complying with generally accepted 

accounting principles. This creates a need to detect errors and wrong-doings that occur in an 

early stage. Internal reporting can act as an instrument for this, but in order to work efficiently 

a good internal control is also needed, which is affected negatively when the roles and tasks 

are unclear within the function. A discrepancy appears to be present, and earlier studies show 

that whistleblowing may be used as a function to handle the errors and wrong-doings that 

occur or may be committed. 

Aim: The purpose of this study is to describe how the internal control is being used in the 

finance sector. Furthermore we intend to describe how formal reporting of errors and wrong-

doings occur and also gain an understanding of how more informal forms of reporting occur. 

Method/Empirics: As the study is descriptive and explanatory by nature, a qualitative 

method has been used to answer the questions of the study. Semi-structured interviews were 

conducted with five employees within the finance sector. The data has then been interpreted 

based on different themes in order to find patterns and connections in reference to the 

theoretical framework. 

Conclusions: Internal reporting of errors and wrong-doing are executed to a vast extent by 

customs rather than by explicit routines. Therefore it is important to implement a well-

functioned internal control in accordance with the COSO model. According to the study there 

is no evidence of informal reporting being able to compensate for the defects of formal 

reporting, but all respondents is positive towards a whistleblowing-function to highlight errors 

and wrong-doings. 

Key Words: Internal Control, COSO Framework, Internal Reporting, Whistleblowing



Förord 

Vi vill tacka vår handledare, Kerstin Nilsson. Du har varit ett stort stöd, bidragit med viktiga 

insikter och hjälpt oss samla våra tankar. Vi har varit vilse många gånger under resans gång 

men du har fått oss på rätt väg igen. Tack till våra opponenter som varit till hjälp för att 

förbättra arbetet, era åsikter har varit värdefulla. 

Ett stort tack till respondenterna som tagit sig tiden att hjälpa oss, utan er hade detta arbete 

inte varit möjligt. Vi uppskattar er öppenhet och ärlighet, era svar har gett stor insikt i 

området.  

 

Örebro 15 januari 2015 

 

Sandra Lundgren  Frida Davidsson Mikaela Norgren Kyrk 

 



	  

Innehållsförteckning	  
1.	  Inledning	  .....................................................................................................................................	  1	  

1.1	  Problembakgrund	  .........................................................................................................................	  1	  

1.2	  Problematisering	  ...........................................................................................................................	  3	  

1.3	  Syfte	  ..............................................................................................................................................	  5	  

1.4	  Frågeställning	  ...............................................................................................................................	  5	  

2.	  Teori	  ............................................................................................................................................	  6	  

2.1	  Intern	  styrning	  ...............................................................................................................................	  6	  

2.1.1	  Kontrollmiljö	  ..........................................................................................................................	  8	  

2.1.2	  Information	  och	  kommunikation	  .........................................................................................	  10	  

2.2	  Whistleblowing	  ...........................................................................................................................	  12	  

2.2.1	  Whistleblowing-‐process	  ......................................................................................................	  12	  

2.2.2	  Whistleblowing-‐funktion	  .....................................................................................................	  14	  

2.3	  Sammanfattning	  .........................................................................................................................	  15	  

3.	  Metod	  .......................................................................................................................................	  16	  

3.1	  Forskningsdesign	  .........................................................................................................................	  16	  

3.2	  Urval	  ...........................................................................................................................................	  18	  

3.3	  Datainsamling	  .............................................................................................................................	  18	  

3.4	  Analysmetod	  ...............................................................................................................................	  20	  

3.5	  Metodreflektion	  ..........................................................................................................................	  20	  

4.	  Empiri	  ........................................................................................................................................	  23	  

4.1	  Företag	  1	  .....................................................................................................................................	  23	  

4.2	  Företag	  2	  .....................................................................................................................................	  26	  

4.3	  Företag	  3	  .....................................................................................................................................	  30	  

4.4	  Företag	  4	  .....................................................................................................................................	  32	  

5.	  Analys	  .......................................................................................................................................	  36	  

5.1	  Intern	  styrning	  .............................................................................................................................	  36	  

5.2	  Kontrollmiljö	  ...............................................................................................................................	  37	  

5.3	  Information	  och	  kommunikation	  ................................................................................................	  40	  

5.4	  Hantering	  av	  upptäckta	  fel	  och	  oegentligheter	  ..........................................................................	  42	  



 
 

6.	  Slutsats	  ......................................................................................................................................	  46	  

7.	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  ........................................................................................................	  48	  

Källförteckning	  ............................................................................................................................	  49	  

Bilaga	  ...............................................................................................................................................	  	  

Intervjuguide	  .........................................................................................................................................	  	  

 

 

 

  

 



1  
 

1.	  Inledning	  

1.1	  Problembakgrund	  

Under 2000-talet har bristande bolagsstyrning inom betydande företag orsakat skandaler som 

har skapat debatt världen över. En av dem ägde rum hösten 2001 då det amerikanska företaget 

Enron sattes i konkurs och resulterade i en stor skandal som rapporterades i media välden över 

(Finansinspektionen 2002). En rad risktaganden och godkännandet av redovisning som inte 

gav en sanningsenlig och rättvisande bild ansågs ligga till grund för konkursen. De felaktiga 

rapporterna Enrons intressenter erhållit i god tro drabbade dem hårt, anställda och investerare 

förlorade stora summor pengar. Detta och flera liknande händelser påverkade allmänhetens 

förtroende för kapitalmarknaden negativt och resulterade i nytt behov att öka kraven på 

internstyrningen inom företagen. 

För att åstadkomma kontroll över problematiken röstades en ny lag fram i USA, den så 

kallade Sarbanes-Oxley Act, SOX (PwC 2014). Syftet var att öka kraven gällande 

bolagsstyrningen, den finansiella rapporteringen och utvärdering av den interna kontrollen för 

alla bolag inom landets gränser, men även för samtliga företag registrerade hos Securities and 

Exchange Commission, SEC. Lagen har haft störst effekt på den finansiella rapporteringen. 

Ledningen ska i huvudsak identifiera risker inom rapporteringen, besluta om åtgärder och 

upprätta interna kontrollfunktioner som ska möta dessa risker, dokumentera och testa 

funktionerna samt göra en bedömning över hur väl de fungerar. Bedömningen samt eventuella 

svagheter i den interna kontrollen ska sedan rapporteras tillsammans med övrig finansiell 

information. 

I Sverige uppmärksammandes samtidigt en rad skandaler i media gällande onormala 

ersättningar till företagsledningar, fallskärmsavtal och optioner men även rena 

redovisningsskandaler. Det sistnämnda utgör företaget Coolguard, vars verksamhet bestod av 

tillverkning av kylsystem till livsmedelsindustrin, ett lysande exempel för (Hansen 2005). 

Företagets räkenskaper kom att granskas efter att VD:n gick bort 2005. Det visade sig att 

tänkbara orders hade lyfts som intäkter, vilket stred mot gällande redovisningsprinciper. 

Omsättningen hade blåst upp med flera miljoner och en vinst redovisades trots att de i själva 

verket gick med stor förlust. En ledamot inom företaget hade även sålt sina aktier direkt efter 

VD:s bortgång, och innan skandalen hade uppdagats (Affärsvärlden 2005). Den dåvarande 

ordföranden berättar i en intervju med SvD (Hansen 2005) att oegentligheterna förmodligen 
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tagit sin början i en liten skala med små korrigeringar som sedan ökade. Han berättar också att 

det är svårt att upptäcka och skydda sig mot den typen av medveten manipulering av 

redovisningssystem som försiggått i detta fall.  

Förekomsten av dessa förtroendeskadliga affärer i början av 2000-talet samt de förändringar 

som vuxit fram i USA resulterade i ett svenskt initiativ för att öka förtroendet på det svenska 

näringslivet. Tidigare behövde aktiebolag i Sverige endast upprätta en offentlig 

årsredovisning. De hade ett uttalat ansvar gentemot aktieägare och övriga intressenter och 

reglerna i 6 Kap 1-2§§ Bokföringslagen, BFL skulle tillämpas och ligga till grund för att ge en 

rättvisande bild av företaget och dess verksamhet (FAR). Behovet av ytterligare kontroll blev 

tydligt efter att regeringen 2002 fastställde att en minskad tilltro för näringslivet var ett 

faktum (Statsrådsberedningen 2002). En förtroendekommission tillsattes och i samarbete med 

näringslivet tog de fram en motsvarighet till SOX i form av Koden (Kollegiet 2014). Den 

bygger på principen ”följ eller förklara” och kompletterar aktiebolagslagen genom att visa på 

en högre norm än vad lagens minimikrav i allmänhet kan anse utgöra god bolagsstyrning.  

Bolag kan i och med Koden välja en annan lösning än att följa en viss regel så länge de tydligt 

redovisar motiv till den alternativa lösningen.  

Intern styrning omfattar i huvudsak det ramverk av interna styrfunktioner som satts upp för att 

säkerhetsställa en fungerande och effektiv verksamhet samt att fastställa en tillförlitlig 

finansiell rapportering. Styrdokumenten utgörs av bland annat processer, rutiner samt 

systemstöd och utgör organisationers formella styrsystem, det vill säga vad som ska göras och 

hur det ska genomföras för att säkerställa uppsatta krav. Ett exempel på ett sådant ramverk är 

den etablerade COSO-modellen och dess fem komponenter rörande kontrollmiljön, 

kontrollåtgärder, kommunikation & information, riskanalys och övervakning (COSO, 2014b). 

I grunden handlar det om att etablera en gemensam definition som tillgodoser behoven hos 

intressenterna och tillhandahålla en standard mot vilket företag kan bedöma sina styr- och 

kontrollsystem samt att besluta om hur de ska förbättras (Ekonomistyrningsverket 2006). 

Enligt Wikland (2012) utgör kontrollmiljön en grund för alla andra delar då den har en 

betydelse för individers agerande och förväntas genomsyra hela organisationen. Information 

och kommunikation menas också vara av vikt då Hooks et.al (1994) hävdar att det är en av de 

viktigaste delarna av den interna styrningen.  
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1.2	  Problematisering	  

Det huvudsakliga arbetet för den löpande och grundläggande bokföringen sker hos en 

ekonomifunktion inom företagen. Funktionen har i jämförelse med revisorer inte en 

granskande roll eller rapporteringsplikt, utan förväntas följa principen god redovisningssed 

och de regelverk som råder inom området vid den löpande bokföringen. Redovisningsplaner 

och de kontoplaner som används bör vara utvecklade, strukturerade samt logiskt utformade 

för att skapa ett korrekt underlag för den finansiella statistiken då det sedan ligger till grund 

för upprättandet av årsredovisningen. Därav har ekonomifunktionen en betydande roll i 

framställandet av företagets finansiella rapporter och tillförlitligheten i dem. Vidare anses 

ekonomifunktionen besitta en bred och djup uppfattning över den löpande verksamheten inom 

företaget då mycket information förmedlas genom den. Det uppstår då ett behov av att 

upprätta en god internstyrning inom ekonomifunktionen för att minska förekomsten av fel och 

oegentligheter i rapporteringen.  

Ekonomifunktionen har påverkats av att det idag finns ett allmänt krav på ökad 

kostnadseffektivitet och skapandet av konkurrensfördelar inom företagen. Det har ökat trycket 

på data och beslutsunderlag för att kunna fatta de beslut som ska differentiera företaget på 

marknaden. I en artikel på e-tidskriften CFO World (Fredelius 2010) diskuteras bland annat 

att tydligheten i arbetsuppgifterna hos ekonomifunktionen har fått en alltmer otydlig roll, 

vilket bidrar till en stressfylld arbetssituation för de anställda med felaktigheter till följd. 

Ogneva, Subramanyam & Raghunandan (2007) beskriver att otydlighet i fördelningen av 

arbetsuppgifter leder till brister i den interna styrningen, samtidigt kan bristande utbildning för 

personalen vara en bidragande faktor då de inte får de förutsättningar som behövs för att 

hantera situationen. 

I en rapport från Ernst & Young (2010) målas ekonomifunktionen även upp som en alltmer 

ineffektivt funktion. Det problematiseras i artikeln från CFO (Pontén 2010) där 

ekonomifunktionen jämförs med en modern och trendig mobiltelefon med de absolut senaste 

funktionerna, men utan kopplingston. Utan kopplingston går mobilen inte att ringa med och 

det leder till att hela idén med att använda mobilen som telefon faller samman. Debattören 

menar att fokus på den viktiga grundfunktion inom ekonomiavdelningen har minskat då det 

finns så många andra funktioner att ägna tid åt. Det förstärks också i och med att det blir allt 

vanligare att outsourca delar av eller hela ekonomifunktionen då företaget själv inte klarar av 

att hantera det. Resultatet av en ekonomiavdelning utan kopplingston innebär ökad risk för att 

fel begås samt att prioriteringar läggs på fel saker.  



4  
 

Intern rapportering är en viktig strategi i genomförandet av intern styrning då det skapar 

öppenhet och transparens vad gäller eventuella fel och oegentligheter, brister eller 

missförhållanden som råder på arbetsplatsen. Lennéer-Axelsson & Thylefors (1991) beskriver 

att det finns formella aspekter inom organisationer, men även informella som inte är lika 

synliga. De formella består av mål, struktur och teknologi medan det informella kan utgöra 

attityder, värderingar, samarbeten och gruppnormer. Vad gäller den interna rapporteringen så 

kan det formella vara bestämda rapporteringssystem samt vad som ska rapporteras för att 

uppnå målen. Informell rapportering kan tänkas vara det som kommuniceras i lunchrummet 

eller genom så kallat whistleblowing. 

Whistleblowing är ett fenomen som förekommit på senare år och innebär att en anställd eller 

extern part rapporterar eller läcker information vid misstanke om missförhållanden eller 

olagligheter på arbetsplatsen (GOV.UK). Det har fått en sådan genomslagskraft att det inom 

många företag utvecklats till ett formellt sätt att rapportera fel och avvikelser. Ett exempel på 

det är företaget Postnord som har en rapporteringsfunktion eller whistleblowing-funktion på 

sin hemsida, som både interna och externa parter kan använda för att rapportera misstankar 

(Postnord 2014). Likaså har hotlines och enkätfunktioner upprättats för att uppmana till intern 

whistleblowing, vilket kan tänkas bero på samma grunder som Hooks et.al (1994) förmedlar i 

sin rapport om att en intern kanal för att rapportera fel, oegentligheter eller missförhållanden 

sannolikt är mer effektiv ur ett lönsamhetsperspektiv än att rapportera externt. Det senare kan 

rent av ses som en överträdelse av sekretess och effekten blir mindre konstruktiv. Vidare 

beskriver Verschoor (2010) att den information som främst leder till avslöjande av felaktiga 

aktiviteter ofta kommer från whistleblowing, internt eller externt.  

Diskussionen ovan visar på att en fungerande internrapportering gynnar företag och dess 

verksamhet i längden. Dock råder det negativa följder kring whistleblowing när det kommer 

till individen som blåser i visslan. Det kan komma i form av repressalier, bestraffning eller 

sanktioner för individen (Bjørkelo 2013) och skapar ett behov av att utveckla skyddsåtgärder 

för den som slår larm om oegentligheter. Trots det så finns det idag ingen lag som skyddar de 

som väljer att blåsa i visslan, och det är även tveksamt om Sverige ens uppfyller de krav som 

finns i Europarådets civilrättsliga konvention mot korruption när det gäller rättsligt skydd åt 

whistleblowers. Försök till åtgärder för att ändra de negativa associationerna till att ”skvallra” 

på sin arbetsplats har även genomförts, bland annat genom att organisationen Transparency 

International Sverige 2007 instiftade priset ”Årets visselpipa”. 
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För att förhindra att bestraffande åtgärder uppstår från början så spelar möjligheten till att 

rapportera anonymt en betydande roll (Baileys 2008). Det får medhåll av Verschoor (2010) 

som menar att en anonym metod att rapportera skapar fördelar i form av att felet upptäcks 

snabbare, att den får en kortare varighet samt att det på sikt ger mindre förluster. 

Rapporteringsfunktionens utformande belyses också av Hooks et.al (1994) då det kan påverka 

beslutsfattandet av att blåsa i visslan eller inte.  

Redovisad debatt och forskning ovan skapar där ett intresse att titta närmare på hur den 

interna styrningen ser ut inom ekonomifunktionens alltmer otydliga roll, vilket kan tänkas ge 

upphov till att det är lättare att felaktigheter sker, eller att systemen kringgås och 

oegentligheter begås. Likaså är det av intresse att se hur rapporteringen sker internt inom 

ekonomifunktionen då det utgör en betydande del av den interna styrningen. Då tidigare 

forskning hävdar att mycket av de fel och oegentligheter som sker främst upptäcks genom 

mer informella former som whistleblowing skapar det även ett intresse att ta reda på hur dessa 

former förekommer. 

1.3	  Syfte	  

Syftet med studien är att beskriva intern styrning i ekonomifunktionen avseende kontrollmiljö 

samt kommunikation och information. Vidare vill vi beskriva hanteringen av formell 

rapportering av fel och oegentligheter samt förklara hantering av informell rapportering av fel 

och oegentligheter. 

1.4	  Frågeställning	  

Fråga 1.  Hur sker formell rapportering av upptäckta fel eller oegentligheter i 

ekonomifunktionen? 

Fråga 2.  Hur ser informell hantering av upptäckta fel eller oegentligheter ut i 

ekonomifunktionen? 
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2.	  Teori	  

2.1	  Intern	  styrning	  	  	  

Mål är en central del av organisationer och verkar som den grundläggande idén för en 

organisations existens (Lantz 2012, 53). I företag är ofta syftet att målen mynnar ut i 

vinstgenerering. Mål utgör enligt Lennéer-Axelsson & Thylefors (1991) en formell aspekt 

inom organisationer. Lantz beskriver (2012) att många organisationer delar upp huvudmålen i 

delmål för att den enskilde eller en avdelning inom företaget ska kunna relatera till målen 

genom den egna arbetsinsatsen. Att formulera mål är en medveten handlingsplan för att nå 

önskvärda resultat och är ofta kopplade till att göra rätt saker samt att säkerhetsställa att det 

görs på rätt sätt. Det skapar även möjlighet till att mäta graden av måluppfyllnad och 

effektiviteten kring det. Likaså kan en tydlig målsättning bidra till att fokus inte läggs på fel 

saker vilka kan leda till avvikande resultat (Forslund, 2011). Mål påverkar följaktligen 

strukturer i en organisation och fungerar som en styrningsfunktion vilket ger ledningsgruppen 

kontroll över att arbetet sker i enlighet med det som önskas (Alvesson 2013, 91). 

En framgångsfaktor i en organisation är en väl implementerad intern styrning, vilket förväntas 

minska möjligheterna till att fel begås och därmed minimera riskerna att målen inte uppnås 

(Wikland 2012). Den interna styrningen ska genom implementering av processer och rutiner 

främja önskvärda beteenden inom organisationer för att nå uppsatta mål. Utmärkande 

kännetecken som ligger till grund för en god intern styrning är att mål i verksamheten är 

tydligt beskrivna och att det finns en tydlig strategi för att hantera, värdera och minimera de 

risker som kan hindra att målen uppfylls. Framförallt behövs en stödjande och drivande 

ledningsgrupp eller chef. Det behövs även en åtgärds- och kontrollplan för hur de 

identifierade riskerna ska hanteras. Likaså ska målen vara tydligt förankrade hos 

medarbetarna. Om målen inte är tydligt beskrivna och förankrade så kan det ge upphov till att 

personliga tolkningar hos individer eller grupper sker vilket resulterar i att effektiviteten 

minskar. Det bidrar till att interna styrningssystem inte ger det resultat som avses.  

Externa intressenter är måna om att det i ett företag finns god intern styrning och kontroll då 

det anses vara ett kvitto på att företaget hänger sig åt rätt saker och minimerar risker som kan 

medföra en minskad vinstgenerering (Lehman 2010). Att hänge sig åt intern styrning är ett 

egenvärde i sig och bör ses som ett verktyg till förbättringar och ökad effektivitet, och på sikt 

ökad nytta och ett mer välmående företag. Med hjälp av god intern styrning kan man i 
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förlängningen säkerställa finansiella rapporters tillförlitlighet och ökad kostnadseffektivitet. 

(Wikland 2012, Ekonomistyrningsverket 2006, 6).  

När det gäller ansvarsfrågan inom organisationer rörande den interna styrningen så pratar 

Wikland (2012) om en första och andra försvarslinje. Ledning och chefer har det primära 

ansvaret för intern styrning och i deras uppgifter ingår att både upptäcka, agera och hantera 

eventuella felaktigheter. Den andra försvarslinjen är en stödfunktion till den första, ofta i form 

av controllers eller rena internkontrollfunktioner. 

Det har dock visat sig att intern styrning likaväl kan öka risken för att icke önskvärda 

beteenden uppstår i jämförelse med när inget internt styrsystem finns implementerat över 

huvud taget (Alward 2007). Risken med icke önskvärt beteende kan uppstå i situationer där 

det finns målkonflikter, till exempel om information från ledning eller chef är otydlig eller 

inkonsekvent och motsägelsefull mot de mål de anställda jobbar mot. I dessa fall menar 

Lennéer-Axelsson & Thylefors (1991) att för stort fokus har lagts på de formella aspekterna. 

Det formella och det informella är ömsesidigt beroende av varandra och därför behövs fokus 

läggas på andra faktorer som kommunikation, att ha ett högt tak och att samarbetet mellan 

medarbetarna är effektivt för att på så sätt uppnå en väl fungerade organisationskultur. Likaså 

är styrsystemet beroende av hur ledningen kommunicerar budskap och vad budskapen 

innehåller. Att förebygga och hantera fel, bedrägerier och liknande oegentligheter inom 

organisationer menar Alward (2007) till största del är en organisationsfråga snarare än 

personfråga.  

Varför många företag väljer att arbeta med intern styrning verkar i huvudsak vara relaterat till 

de positiva effekterna kring en allmänt ökad effektivitet samt tydligare definierad 

riskhantering i verksamheten, och inte på grund av de regelverk som de senaste åren 

upprättats och måste mötas (Wikland 2012). Det ger stöd för att metoden är effektiv ur ett 

lönsamhetsperspektiv.  

Intern styrning utgör en ständigt pågående process, där effektiviteten utifrån den är ett 

tillstånd i processen vid en eller flera tidpunkter (Wikland 2012). The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2011a) har tagit fram en 

modell för intern styrning med syfte att skapa förutsättningar samt tydliggöra 

kontrollfunktioner för att öka effektiviteten. Den ska beaktas som en integrerad del av 

verksamheten och fungerar som ett verktyg för ledning och bolagsstyrelse för att nå bästa 
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möjliga måluppfyllelse. Den anses ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås. COSO 

arbetar utifrån tre målområden.  

Den ska säkerhetsställa att 

• tillförlitlig finansiell rapportering levereras,  

• att regelverk och förordningar iakttas och följs samt  

• att uppnå önskad effektivitet och produktivitet i verksamheten 

Modellen består av fem komponenter; kontrollmiljö, information och kommunikation, 

riskvärdering, kontrollaktiviteter samt utvärdering och uppföljning. Dessa är inte enskilt 

osjälvständiga utan står i beroendeställning till varandra. Tillsammans med de tre ovan 

beskrivna målområdena utgör COSO-modellen alltså ett standardiserat ramverk innehållande 

mätbara standarder som är förenade med ett företags mål och verksamhetsidé, dess styr- och 

kontrollsystem (Alvesson 2013, 94). COSO (2014b) är ett övergripande och etablerat ramverk 

världen över och kan anses ge en enhetlig bild av vad som är viktigt och vad som ska uppnås. 

Den är gällande för såväl privat och offentlig verksamhet och implementeras i olika 

utsträckning och grad. 

 

  

Figur 1. COSO-modellen. Tre målområden och fem komponenter att ta hänsyn till vid intern 

styrning och kontroll. (COSO, 2014b). 

2.1.1	  Kontrollmiljö	  

Denna punkt ligger till grund för övriga komponenter i COSO-modellen (Internrevisorerna & 

PwC 2007). Kontrollmiljön påverkar medvetenhet och faktiskt handlande hos de anställda och 

genomsyrar och anger tonen i hela organisationen. Faktorer som ingår är bland annat 



9  
 

integritet och etiska värden där ett arbetsklimat bör formas som stimulerar de anställda till att 

uppnå uppsatta mål (Wikland 2012, 62). De anställda bör besitta en känsla för vad som är rätt 

och fel samt utifrån miljön ges förutsättningar att ta upp problemet för att det ska kunna 

hanteras. Likaså utgör kompetenskrav på de anställda, ledningens synsätt och ledning samt 

strukturen i organisationen viktiga faktorer inom kontrollmiljön. Har de anställda möjlighet 

till utbildning ökar kompetensen och förutsättningen för att upptäcka fel, samtidigt som 

ledningen och strukturen påverkar hur hanteringen av det går till. Två andra faktorer berör 

ansvar och befogenheter samt personalpolicys och regelverk. De lägger vikt på att det finns 

tydliga instruktioner gällande vem som ansvarar för vad utifrån risksynpunkt och 

ansvarstagande samt hur arbetstider, krav på uppförande och anställningsformer ser ut. 

Faktorerna skapar på så sätt en standard på organisationens styrsystem, och organisationen ger 

styrningssystemet dess unika karaktär att fungera optimalt, med specifika förutsättningar och 

svårigheter (Internrevisorerna & PwC, 2007).   

Organisationskultur kan beskrivas som ett mönster av grundläggande antaganden inom en 

grupp som fungerar tillräckligt bra för att betrakta som sanna, och som lärs ut till nya 

medlemmar (Jacobsen & Thorsvik 2008). Antaganden tas som givna och kulturens kärna blir 

en uppsättning ”sanningar” som inte ifrågasätts och som till stor del sker omedvetet hos 

individen. Reginato & Guerreiro (2013) presenterar en rad forskning i sin studie som visar att 

det finns ett samband mellan en organisations kultur och dess framgångar. Det som anses göra 

ett företag framgångsrikt är i vilken grad dess medlemmar delar och förmedlar företagets 

värderingar, snarare än att bara sätta upp mål. Detta förstärks av Van Fleet & Griffin (2006) 

då de beskriver organisationers historia, värderingar och visioner som viktiga faktorer inom 

kulturen. Andra faktorer utgör bland annat roller, ansvar och utbildning av personal men även 

informationshantering och system (Reginato & Guerreiro 2013). Vilken ledarroll och stil som 

råder inom ett företag har också betydelse för kulturen då det i ett demokratisk eller 

relationsorienterat ledarskap ligger fokus på att aktivt utveckla goda relationer till sina 

underordnande och involvera dem i beslutfattandet (Jacobsen & Thorsvik 2008). Här 

uppmuntras medarbetare att ta del av utformningen av arbetsplatsen. I ett auktoritärt eller 

uppgiftsorienterat ledarskap ligger fokus mer på produktion och effektivitet, där ledaren 

strukturerar upp sin egen och underordnades roll mot förverkligandet av formella mål. 

Kommunikationen med medarbetare är av orderkaraktär. En annan syn på kultur är när 

organisationens medlemmar kan identifiera sig med organisationen (Van Fleet & Griffin 

2006). 
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Det är i kontrollmiljön som handlande ur ett etiskt perspektiv formas och tar uttryck ifrån. 

Anställdas moraliska och etiska handlande är delvis beroende av miljön i organisationen men 

även hur effektiv organisationens etiska ställningstagande är (Tenbrunsel 2003). Tenbrunsel 

visar på ett positivt samband mellan miljö och handlande, där kultur påverkar beteenden då 

den säger vilket handlande och beteende som förväntas och belönas. Detta beskriver även 

Bryman & Bell (2005) då de menar att organisationen och dess kontext kommer forma 

medlemmarna att följa de formella ordningsregler som finns. Man påverkas i högsta grad och 

kommer att lära sig att anpassa sig efter de värderingar och mål som organisationen strävar 

efter. Men det går även att se det som att man hämmas i sitt arbete, det blir kontraproduktivt. 

(Bryman & Bell 2005, 33). Van Fleet & Griffin (2006) pekar på att en individs beteende i en 

social miljö påverkas av andra beteenden, det vill säga att individen lär sig vad de kan och 

inte kan komma undan med genom att observera andra. Struktur, värderingar och beteenden 

inom företag är avgörande för att kontrollera hur individer ska reagera och hantera olika 

situationer. 

2.1.2	  Information	  och	  kommunikation	  

Information och kommunikation innebär att relevant information måste identifieras, upptas 

och förmedlas i en form och tidsram så att de anställda kan utföra sina arbetsuppgifter 

(Internrevisorerna & PwC 2007). Informationssystem genererar rapporter innehållandes 

verksamhetsmässig och finansiell information om att regelverk följs och skapar förutsättning 

att driva och styra företagets verksamhet, vilket gäller såväl intern som extern information 

(Arwinge & Wikland 2013). En effektiv kommunikation bör förekomma i stor omfattning och 

genomsyra hela organisationen. Syftet med den interna kommunikationen är att skapa ett 

klimat för att önskat beteende ska ske, men även för att kunskapsutbyte, samarbete och 

kreativitet ska vara möjligt (Mazzei 2010). Det främjar då ökad lojalitet hos de anställda och 

skapar en välfärd inom organisationen, eftersom en god kommunikationsprocess skapar 

tillfredställelse hos de anställda (Kandlousi, Ali & Abdollahi 2010).  

De anställda bör få klara budskap från högsta ledningen om vikten av att den interna 

styrningen tas på allvar och efterföljs. Likaså bör de förstå sin egen roll i det interna styr- och 

kontrollsystemet samt hur enskilda aktiviteter påverkar andras arbeten. Kandlousi, Ali & 

Abdollahi (2010) menar att för att uppnå mål och erhålla konkurrensfördelar bör ledningen ha 

en välutformad kommunikationsprocess. De förtydligar även vikten av behovet att veta sina 

arbetsuppgifter och ansvarsområden. Den formella processen för kommunikation är då 

betydande, om den inte ger tillräckligt med information kan det leda till att de anställda 
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vänder sig till mer informella former av kommunikation som kan utgöra skvaller och rykten, 

vilket kan vara skadligt för företag.   

Definitionen av kommunikation i organisationer kan beskrivas som en ständig process där 

medlemmar förändrar och upprätthåller organisationen genom att kommunicera med individer 

eller grupper internt och externt (Jacobsen & Thorsvik 2008, 295). Kommunikation handlar i 

grunden om tolkning, det vill säga att informationen verkligen förstås av mottagaren och hur 

den även tolkas.  Mazzei (2010) presenterar studier på att den interna kommunikationen 

formar den organisatoriska miljön inom företag. Författaren utvecklar teorin ovan genom att 

beskriva kommunikationen som en social process för interaktion eller tolkning som ger 

mening till den sociala verkligheten samt de åtgärder, händelser, roller och processer som 

finns inom organisationen. Ansvaret ligger inte bara i ledningens händer utan den enskilde 

individen har förmåga att främja kommunikationen och dess process. Det blir en viktig 

förståelse då konkurrensfördelar till stor del utgörs av immateriella resurser där 

kommunikation har en central roll i utvecklingen av dessa.  Även Hooks et.al (1994) hävdar 

att en av de viktigaste dimensionerna av den interna styrningen enligt COSO utgör den interna 

kommunikationen.  

Kommunikationsprocessen består av fyra steg, där den första utgör att sändaren formulerar 

och uttrycker det som ska förmedlas (Jacobsen & Thorsvik 2008, 296-316). Sändaren måste 

sedan välja vilken kanal informationen ska förmedlas genom, vilket kan ske via formella eller 

informella kanaler och muntliga eller skriftliga kanaler. Vid muntlig kommunikation kan 

problem uppstå vid bristande överenstämmelse mellan innehållet i det verbala budskapet och 

det icke-verbala budskapet som gör det svårt att tolka vad sändaren menar. Vid skriftlig 

kommunikation blir det däremot svårare att förmedla rik information då det finns gränser för 

hur mycket information som kan överföras i ett budskap, samt att återkopplingen drar ut på 

tiden. Valet av kanal kan ha stor betydelse då Arwinge & Wiklund (2013) menar att för att 

uppnå en effektiv kommunikation är det av stor vikt att upprätta en kanal för att kommunicera 

betydelsefull information. En viktig faktor är att använda kommunikationskanaler och 

instrument som skapar förutsättningar för de anställda att uttrycka sig (Mazzei 2010). Det ska 

därför noggrant övervägas vilka kanaler som används då de kan vara olämpliga för ett visst 

budskap och då leda till att viktig information inte kommer fram (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

Fel val av kanal kan begränsa möjligheten till respons och hämma önskvärd 

tvåvägskommunikation. Steg tre utgörs av att mottagaren avkodar informationen för att tolka 

dess innebörd och bilda sin egen mening av det. Vid för mycket information finns risk att 
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mottagaren blir ytlig i sitt avkodande och accepterar det utan att kritiskt granska det. Sista 

steget är återkoppling där mottagaren svarar sändaren på det mottagna budskapet. 

2.2	  Whistleblowing	  

Whistleblowing är ett fenomen inom en organisation där en intern part avslöjar fel, 

oegentligheter eller andra missförhållanden inom eller av organisationen till en annan part, i 

avsikt att problemet ska hanteras (Brown & Lewis et. al, 4-5).  Vidare beskrivs innebörden av 

begreppet att en anställd i offentlig eller privat sektor avslöjar information som kan leda till 

bestraffning för individen. Det inkluderar även personer som inte har en traditionell relation 

vad gäller arbetsgivare och anställd. Exempel på det är konsulter, inhyrda företag, 

praktikanter, volontärer, tillfälligt anställda eller tidigare anställda.  

Betydelsen av begreppet whistleblowing varierar samt i vilka situationer begreppet används. 

Brian Martin (2013, 50) har listat olika nivåer vad gäller att avslöja problem. Det 

framkommer att whistleblowing kan användas som begrepp vid avslöjande, både internt och 

externt, och oberoende av på vilken nivå den som avslöjas befinner sig inom organisationen. 

Det stärks av Susanne Fransson (2013) som definierar whistleblowing med att ”slå larm”, 

vilket anställda kan göra både internt och externt. Hon beskriver även att whistleblowing 

handlar om intern och extern kritikrätt och möjligheten att framföra kritik inom 

organisationen.  

I de flesta fall när intern kritik framförs handlar det allt som oftast om kända interna problem 

eller förhållanden och är sällan av så dramatisk och hemlig karaktär som det i media 

uppmärksammas (Hedin, Månsson, Tikkanen 2008).  

2.2.1	  Whistleblowing-‐process	  

Whistleblowing är en komplex beslutsfattandeprocess snarare än en handling, som grundar 

sig i individens etiska ståndpunkt (Hooks et.al 1994, Elliston 1982). För att förstå processen 

att vissla så behöver man förstå processen kring det etiska ställningstagandet. Grunden för 

etiskt beteende och etiskt handlande utgår från fyra olika processer gällande etisk 

resonemang.  

Den första är Sensitivity vilket beskriver hur individen tolkar situationen kring en uppsättning 

etiska åtgärder och alternativ. Det innebär att i beslutsprocessen måste den framtida 

visselblåsaren inneha en viss etisk känslighet och kompetens för att upptäcka och rama in 
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oegentligheten. Utan det är det svårt för individen att urskilja oetiskt handlande från etiskt 

vilket resulterar i att problemet kvarstår.   

Den andra är Reasoning där individen försöker välja mellan olika handlingsalternativ med 

utgångspunkt från det som är etiskt korrekt. Det innebär att när oegentligheten identifierats 

upprättas etiska strategier för att lösa problemet utifrån individens moraliska nivå, där 

individen utvärderar hur allvarlig oegentligheten är samt huruvida det är dennes ansvar att 

rapportera.  Om moralen är låg så tenderar individen att bekymra sig för negativa 

konsekvenser som bestraffning till följd av avslöjandet. Det beskrivs mer i Brita Bjørkelo´s 

studie (2013) där följderna av att blåsa i visslan kan leda till repressalier, bestraffning, 

sanktioner samt mobbning på arbetsplatsen för individen. En individ med hög moral ter sig 

dock vara mer bekymrad över de negativa konsekvenser som uppstår om rapporteringen sker 

till fel person, till exempel att problemet inte hanteras korrekt.   

Value assignment är den tredje processen där individen avgör om handlingen kommer leda till 

ett ökat moralisk värde, och den sista är Perseverance vilket syftar till den process individen 

går igenom för att slutföra det etiska valet. I den sista processen spelar många faktorer in som 

kommer främja eller hindra genomförandet och kräver att visselblåsaren innehar en etisk 

uthållighet och övertygelse för att slutföra processen. Det är den sista processen i 

beslutsfattandet som är svårast för individen att besluta och genomföra. Ofta dyker frågor upp 

angående att rapportera eller inte, om finns det alternativ till tystnad, hur det ska rapporteras 

samt till vem. I rapporteringsbeteendet har personliga egenskaper har visat sig spelar stor roll i 

(Hooks et.al 1994). 

Enligt Trevino (1986) finns det personspecifika och situationsspecifika variabler som 

påverkar individens moraliska tänkande och handlande. Resultatet av studien visar att 

personer som besitter självsäkerhet, har en oberoende ställning inom företaget eller som har 

uppfattningen att händelser sker inom individens kontroll och prestation i större utsträckning 

kommer agera utifrån sitt moraliska tänkande. Det innebär i beslutsprocessen av att blåsa i 

visslan kommer personer med ovan nämna egenskaper med större sannolikhet slutföra den i 

jämförelse med personer som inte innehar dessa egenskaper. Vad gäller de situationsspecifika 

variablerna är till exempel situationer där åtgärder finns i form av bestraffning och belöning 

utifrån handlandet eller andra krav, som till exempel konkurrens, ha en negativ effekt på 

individens moraliska agerande vid ett etiskt dilemma. Likaså kommer en normativ struktur, 

det vill säga att vad som bör råda genomsyrar företaget, påverka hur det moraliska handlandet 

ter sig. I en normativ struktur är det större överensstämmelse mellan medlemmarna om vad 
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som är etiskt korrekt och inte. Andras beteenden och handlanden inom en organisation 

influerar signifikant den enskilde individens etiska eller oetiska handlande. Även individens 

benägenhet att lyda överordnande samt om individen måste stå tills svars för sitt handlande 

har påverkan på sitt agerande.  

2.2.2	  Whistleblowing-‐funktion	  

En effektiv whistleblowing-process är en viktig kontrollmekanism för att förhindra och 

upptäcka fel och oegentligheter (Kaplan & Schultz 2007). Dessutom anses intern rapportering 

att föredra framför extern då det tycks vara mer etiskt, samt att problemet först och främst 

borde lösas inom organisationen. Att rapportera externt kan ses som illojalt och trigga igång 

destruktiva sidoeffekter. Wells (2004) hävdar att mer än hälften av de oegentligheter som kan 

äga rum på arbetsplatsen förekommer i företag med mindre än 100 anställda. Förklaringen 

anses vara att små företag är mer sårbara för oegentligheter då de inte i samma utsträckning 

använder sig av kontinuerlig intern styrning och kontroll. Det förstärks av Doyle, Weili & 

McVay (2007) som även försvarar mönstret att allvarliga organisatoriska styrproblem främst 

förekommer i mindre, yngre och finansiellt svaga företag. 

Baileys (2008) anser att möjligheten att vara anonym vid rapporteringen är betydande för att 

förhindra att bestraffande åtgärder uppstår för den som visslar vilket också visar på att det 

skapar fördelar i form av snabbare upptäckt, kortare varighet och mindre förluster på sikt 

(Verschoor 2010). Det förstärks med Kaplan & Schults (2007) studie där möjligheten att 

rapportera anonymt har ett signifikant positivt samband med intentionen att rapportera till 

ledningen. Miceli & Near (1995) belyser dock det motsatta, effektiviteten av att blåsa i visslan 

blir mindre vid anonym rapportering. Det ska enligt dem bero på att medarbetarna inte tar det 

på allvar om den som rapporterar felet inte står för det och inte ger den som anklagas 

möjlighet att försvara sig. När rapportering sker anonymt finns inte heller någon möjlighet till 

återkoppling om bevisen inte skulle vara tillräckligt starka, vilket försvårar bedömningen av 

informationen som förmedlats. Författarna förklarar att om visselblåsaren besitter trovärdighet 

inom företaget så går den förlorad om individen inte redogör för det öppet.  Samtidigt som de 

som anses ha en lägre trovärdighet och rapporterar anonymt antingen kan öka effektiviteten 

eller inte påverka den överhuvudtaget. Det tyder på att det finns en interaktionseffekt mellan 

anonymitet och trovärdighet.  

Det är viktigt att notera att whistleblowing i vissa fall kan utgöra en ineffektiv 

kommunikationsfunktion då anställda i en organisation inte har den kompetens eller 
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behörighet till att rama in, hantera och lösa de underliggande problem som ger upphov till att 

oegentligheterna begås, något som Hooks et. al (1994) beskriver. Miceli & Near (1995) 

skriver också att whistleblowing inte ger fördelar i sig, utan det kräver att rapporteringen är 

grundad i ett verkligt problem och att det hanteras effektivt för att ge positiva effekter.  

2.3	  Sammanfattning	  

Mål utgör en formell aspekt i organisationen (Lennéer-Axelsson & Thylefors (1991) och är 

utgångspunkten för att formulera den interna styrningen, vilket ska bidra till att minska 

möjligheten till att fel och oegentligheter begås (Wikland 2012). Genom en etablerad intern 

styrning kan företag säkerhetsställa tillförlitlig finansiell rapportering, att regelverk och 

förordningar följs samt att önskad effektivitet och produktivitet i verksamheten uppnås 

(COSO, 2011a). I denna studie kommer den interna styrningen i form av kontrollmiljö och 

information och kommunikation beskrivas. Om det uppstår ett gap mellan det som förväntas 

av de anställda och den anställdes egna tolkningar och förväntningar utifrån de två 

komponenterna så kan informella metoder ta form för att hantera gapet, det vill säga när den 

interna styrningen inte genomsyrar alla delar av organisationen. Kaplan & Schultz (2007) 

menar att whistleblowing utgör en effektiv kontrollmekanism för att upptäcka fel och 

oegentligheter och kan tänkas fungera som en funktion som tar vid då de mer formella 

formerna i egenskap av policys och rutiner brister.  
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3.	  Metod	  

Inledningsvis fanns många och skilda tankar och idéer om vad uppsatsen skulle handla om. Vi 

är tre personer med olika bakgrund, intressen och erfarenheter och våra individuella mål med 

uppsatsen och dess lärandeprocess skilde sig även åt. Efter att ha diskuterat och läst 

intressanta artiklar fann vi så småningom ett gemensamt intresse och kunde ringa in 

uppsatsens huvudområde till ämnen om whistleblowing och intern styrning. Whistleblowing 

och intern styrning handlar om strukturer och organisation. Det är människor som befinner sig 

i ett sammanhang tillsammans med andra människor och grupprocesser är ständigt pågående. 

Bryman och Bell (2005, 298) menar att de sociala egenskaper en människa utvecklar beror 

just på andra människors sociala egenskaper vilka omsätts genom handlingar. Det sociala 

samspelet och ens handlingar påverkas av och speglar den miljö man befinner sig i, 

handlingar och egenskaper specifika just där och då utgör förutsättningarna för att skapa en 

grupps egen verklighet. Detta betraktelsesätt kallas för ontologi. 

Utgångspunkten av vår studie och ämnesval kommer från nyfikenheten av att veta mer om 

ämnen vi läst om. Syftet blev således att beskriva intern styrning i ekonomifunktionen 

avseende kontrollmiljö samt information och kommunikation, beskriva hantering av formell 

rapportering vid fel och oegentligheter samt förklara hantering av informell rapportering vid 

fel och oegentligheter. För att svara på syftet bygger uppsatsen på att vi kan skapa förståelse 

och förklara fenomen kring det. Vi ämnade förstå respondentens upplevelse och erfarenhet 

och ville beskriva mönster och uppfattningar. Helhet och sammanhang är beroende av 

varandra och är ett holistiskt betraktelsesätt. För att ha möjlighet att förstå den specifika 

kontext och det samspel som pågår behövde gruppen betraktas och iakttas med ett utifrån-

perspektiv, ett tolkningssynsätt. Där valde vi att använda en kvalitativ forskningsprocess.  

Till en början har vi utgått från teori som källa till att genomföra datainsamlingen. Enligt ett 

etablerat synsätt och tillvägagångssätt om kvalitativ forskningsprocess (Bryman & Bell 2005) 

kom empirin som vi under resans gång tillgodogjort oss att ge nya iakttagelser och ny 

information. Det har skett en växelverkan mellan deduktiv och induktiv ansats, det teoretiska 

materialet kom att kompletteras efter hand, allt efter vad den verklighet vi studerat visade och 

ny information framkom i vår empiri (Kaczynski, Salmona & Smith 2014).  

3.1	  Forskningsdesign	  

Den metod som använts och som vi fört diskussion kring för att finna svaren på 

frågeställningen är av kvalitativ karaktär. Bryman & Bell (2005, 47) menar att 
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undersökningsdesignen utgör en mall för att samla in data och analysen av den. Kvalitativ 

forskning avser kunskapen om ett fenomen som involverar komplexa och tillfälliga processer, 

oftast vid sociala interaktioner (Graebner, Martin & Roundy 2012).  I vår studie är det 

whistleblowing som utgör fenomenet, men eftersom det påverkas starkt av den omgivning 

som råder kan det vara svårt att skilja fenomenet och situationen åt. Christensen et.al (2010, 

81) menar då att fallstudier är en lämplig metod för insamling av data. Vi behövde tränga 

igenom ytan då ämnesvalet berör komplexa individuella och situationsspecifika processer, 

som kan anses vara känsliga. För att besvara studiens frågeställningar föll valet därför på en 

fallstudieansats där data samlas in via semi-strukturerade intervjuer. I problematiseringen 

väcktes ett intresse för ekonomifunktionen inom företag och otydligheten kring funktionens 

arbetsuppgifter. Det är alltså ekonomifunktionen som utgör fallet i vår studie. Det beskrivs av 

Bryman & Bell (2005, 71) då formen av fallstudier i regel innehåller en detaljerad och 

djupgående undersökning av ett specifikt fall, i vårt fall en bestämd funktion inom olika 

företag. Kaczynski, Salmona & Smith (2014) menar att en kvalitativ design ger upphov till 

flexibilitet då forskaren har möjlighet att modifiera datainsamling och analys, vilket är 

betydande i vår undersökning då vi innan datainsamling inte kunde veta hur 

ekonomifunktionen med dess arbetssätt fungerade i verkligheten. Vår avsikt i slutet av studien 

var att komplettera eller utvidga befintlig teori snarare än att bygga ny teori.  

Den teoretiska referensramen har skapats och utformats efter de faktorer vi ansåg vara 

väsentliga för genomförandet av datainsamling och vidare i analysen för att slutligen kunnat 

uppfylla studiens syfte. Referensramen om intern styrning och whistleblowing baserades på 

tidigare forskning, etablerade modeller och i allmänhet erkända sätt att förklara ett företags 

verksamhet och organisationsstrukturer. Till en början låg fokus på att skaffa oss en bred 

uppfattning om ämnet vi bestämt oss för. Förförståelsen, bakgrunden till vår referensram fick 

vi genom att läsa vetenskapligt publicerade artiklar, böcker och uppsatser på C- och D nivå 

inom samma område. Nyhetsartiklar och artiklar av mer populärvetenskaplig karaktär har 

använts för uppslag till ämnesval och insamling av teoretisk referensram. 

Tryckt litteratur har vi sökt på Örebro Universitetsbibliotek och nätbaserade artiklar har vi fått 

tillgång till via Örebro Universitets bibliotekskatalog. De specifika sökdatabaser som främst 

använts är Libris och ABI/Inform, samt summon och DiVA. Som komplement har enligt oss 

relevanta referenser och källor i tidigare forskning och uppsatser använts för att få kunskap 

om tidigare forskning och allmänt kunskapsläge. Sökord som har använts är i huvudsak 

Internal control, COSO, Internal reporting och Whistleblowing. 
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3.2	  Urval	  

De företag vi valde att kontakta hade alla sitt säte i eller i närheten av Örebro och Karlskoga 

och är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen, BFL. Vi valde att söka 

branschöverskridande företag och inte inrikta oss mot en speciell bransch då vi ansåg 

ekonomifunktionen ter sig likadant oavsett typ av företag. Vi avsåg att intervjua fyra stycken 

medarbetare i fyra olika privata företag. Antalet bedömde vi skulle ge tillräcklig bredd till 

empirin.  

I vår förfrågan sökte vi en person i ekonomifunktionen med kunskap och kännedom om 

förtagets löpnande verksamhet och som har arbetsuppgifter kring löpande verksamhet med 

avseende hantering av fakturor, kundreskontra och liknande uppgifter. Vi blev sedan 

tilldelade en enligt företaget lämplig respondent i förhållande till vad vi sökte efter. Det visade 

sig dock vara svårt att få deltagare på grund av både hög arbetsbelastning och nalkande 

julledighet. Vårt sökande resulterade tillslut i fyra intervjuer med fem olika personer vilka 

företräder fyra olika företag, samtliga i tillverkningsindustrin. Vid ett intervjutillfälle förde vi 

samtal med två respondenter. Företagen som är representerade i studien är de företag som 

valde att tacka ja till en medverkan och visas enligt tabellen nedan. 

 Företag Respondent 

Intervju 1 F1-Tillverkningsföretag. Ekonomichef-EC. 

Intervju 2 F2- Tillverkningsföretag. Ekonomichef-EC. 

Ekonomiassistent-EA. 

Intervju 3 F3- Tillverkningsföretag. Controller-C. 

Intervju 4 F4- Tillverkningsföretag. Finansdirektör-FD. 

Tabell 1. Deltagarinformation.  

3.3	  Datainsamling	  

Bryman & Bell (2005) redogör för att kvalitativa forskare i stor utsträckning är intresserade 

av beskrivande detaljer för att fånga upplevelser och erfarenheter där respondenterna verkar. 

Detta för att förstärka att den specifika kontexten är av yttersta vikt för att förstå varför ett 

visst handlingsmönster sker. Som beskrivet ovan måste en handling alltså relateras till ett 

rådande system. Vi har frågeställningar som är relativt specifika och strukturen på 

insamlandet av data blev därmed relativt styrd. Bryman & Bell (2005, 317) menar att ju 
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mindre struktur undersökningens form antar desto mer ökar möjligheten att fånga ”det 

perspektiv de studerande personerna omfattar”. 

Via personliga telefonsamtal och mail fick de olika företagen en förfrågan från oss om 

medverkan till intervju. Tillsammans med intervjuförfrågan bifogades ett informationsbrev. 

Där presenterades studiens syfte och vad vi avsåg att undersöka. Det fanns även en kort 

beskrivning av hur intervjun var tänkt att genomföras. Anonymitet av företaget och främst 

den person som medverkade utlovades. 

Till varje intervju avsattes 60 minuter vilket vi ansåg skulle vara tillräckligt med tid för att 

ställa våra huvudfrågor, följdfrågor för utveckling av svar och samtidigt ge respondenten 

rimlig tid att svara. Vi anser att då vi specifikt har efterfrågat en person med kunskap och 

erfarenhet i ekonomifunktionen och också fått sådana respondenter har vi säkrat 

tillförlitligheten för svaren så gott vi rimligen kunnat.  

Innan genomförandet av intervjuerna utformade vi en intervjuguide med frågor utifrån 

frågeställningen. Vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer med frågor av öppet slag för 

möjlighet till mer utvecklade svar och följdfrågor (Bryman & Bell 2005, 369 – 372). Vi 

försökte undvika att använda och ställa ledande frågor för att inte styra respondenten åt en 

viss riktning (Kaczynski, Salmona & Smith 2014). Att låta respondentens berättelse få ta plats 

och låta henne eller honom själv avgöra vad den vill berätta kan ses resultera i det som 

upplevs vara mest relevant och viktigt. Eftersom respondenten gavs möjligheten att uttrycka 

sig med egna ord tilläts vi fånga individens egna subjektiva upplevelser. Det bidrog således 

till data bestående av informativ rikedom men gav oss samtidigt möjlighet att gå ner på djupet 

vilket skapade förutsättning att finna mönster, förklaringar eller orsaker på ett detaljerat och 

välutvecklat sätt. Allt för att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna (Graebner, Martin 

& Roundy 2012).  

Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats där vi suttit i avskilda rum 

med möjlighet till en stängd dörr. Efter godkännande från respondenten spelades samtalet in 

med den teknik som fanns tillgänglig i våra mobiltelefoner. Då avsikten var att analys skulle 

göras med hjälp av och utifrån insamlade data måste empirin vara tillförlitlig och 

sanningsenlig. Genom inspelning säkerställde vi att inte gå miste om väsentlig information 

som framkommit (Bryman & Bell 2005). Det gav också möjlighet att koncentrera oss på 

samtalet och vara ett med respondenten. Enligt Bryman & Bell (2005, 354) har intervjuare 

som haft en mer naturlig närvaro till sin respondent också haft lättare att få respondenten att 



20  
 

öppna sig och delge sina tankar och åsikter. Våra respondenter har öppet fått berätta och 

förklara om sina upplevelser, utifrån intervjuguiden.  

Etiska övervägande angående de respondenter och företag som medverkat har kontinuerligt 

tagits i beaktande under studiens gång. Alla personer och företag vi har varit i kontakt med 

har innan intervjutillfället godkänt sin medverkan till intervju och utlovats anonymitet., vilket 

vi tillämpade för samtliga respondenter och de företag de representerar. Respondenterna har 

även tagit del av uppsatsens syfte utifrån den form den hade vid den aktuella tidpunkten. 

Tillsammans med respondenterna kom vi överens om tid och plats för intervjun. Namn och 

annan information om respondenterna samt den empiri som samlats in har endast varit 

tillgänglig för oss samt vår handlare, endast i syfte att kunna föra studien framåt. Vi har 

försökt att bemöta våra respondenter på så lika sätt möjligt.  

3.4	  Analysmetod	  

För att hantera det inspelade materialet korrekt har vi lyssnat igenom samtliga inspelningar 

flertal gånger och antecknat relevanta svar utförligt. Vi har letat efter generella och mer 

specifika begrepp och samband som kan kopplas med den teori vi kommit i kontakt med och 

grundar vår undersökning på, så kallad tematisk analys. Genom granskning av vår teoretiska 

referensram har vi sedan kategoriserat materialet vi fått fram. Då studien är av kvalitativ 

karaktär är rena statistiska generaliseringar inte möjligt, utan analytiska generaliseringar 

gjordes utifrån de situationsspecifika beskrivningarna, genom att lyfta fram generella mönster 

som skapar förståelse (Christensen et. al 2010, 81). 

Tidigare har vi nämnt att kvalitativ forskningsprocess är flexibel och föränderlig till sin natur, 

att teori kontinuerligt tillkommer allteftersom nya iakttagelser och ny information uppstår. 

Det gäller även för analys av data. Tolkningar görs kontinuerligt av data som samlats in och 

tagits del av. Analys och data växelverkar genom att nya iakttagelser kan ge utökad teori och 

uppslag och riktningen på studien ändras, där vi sedan sökt oss tillbaka i befintlig teori för att 

komma framåt i processen. 

3.5	  Metodreflektion	   	  

Ur syftet att förklara och beskriva har vi antagit ett tolkningssynsätt där vi ämnar förstå 

respondentens upplevelser och erfarenheter. När man i fallstudier söker förklaringar och utgår 

från ett ämnesområde och teori i en bredare bemärkelse kan en svårighet vara att agera 

objektivt och transparent i sin roll som forskare eller undersökare (Bryman & Bell 2005, 

318ff). Kvalitativa forskningsresultat anses ofta vara resultat av ett mer vinklat och subjektivt 
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synsätt snarare än opartiskt och objektivt och bedöms i allmänhet inte svara mot samma krav 

på replikerbarhet som en kvantitativ ansats. Det anses dels bero på att undersökaren under 

processens gång, medvetet och omedvetet utgår från sina egna förespeglingar om vad som är 

relevant och betydande som i sin tur påverkar respondenten åt samma håll. Dels beror det på 

att strukturen för kvalitativ forskningsprocess i insamling och analys av data till sin natur är 

flexibel och föränderlig.  

Det kan vara svårt att förhålla sig värderingsneutral i och till ett sammanhang som ska 

studeras, även relationen till undersökningsobjekten påverkar. Tolkningar i sig, vilka görs i en 

kvalitativ studie är också högst personliga och därmed subjektiva.   

Att vi saknade särskild kunskap och erfarenhet inom uppsatsens område kan ses som både 

positivt och negativt. Att inte vara färgade av tidigare erfarenheter gjorde det möjligt för oss 

att ha ett mer objektivt förhållningssätt till ämnet och respondenterna vilket studiens 

utformning och utfall gynnas av. Men för att få kunskap om ämnet var förförståelse är viktigt. 

Dock är den kunskap vi tagit till oss som förförståelse redan tolkad av någon annan och måste 

i sin tur relateras till kontext och helhet för att kunna förstås (Larsson 2005). Tidigare 

forskning är således inte värderingsfri. Vi är källkritiska till de artiklar och böcker vi använt 

oss av, vi är medvetna om att dessa ofta är vinklade för att passa författarens och den aktuella 

artikeln eller bokens syfte. Även åldern på den litteratur vi använt kan spela roll för 

trovärdigheten och inte spegla aktuellt forskningsläge på ett bra sätt. Vi har försökt att minska 

problemet genom att studera flera olika källor om samma ämne för att få en mer enhetlig och 

mindre färgad bild. Tillsammans med förförståelsen av teori och allmän information vi tagit 

del av är vi medvetna om att vi indirekt kan ha påverkat studiens utformning. Påverkan kan då 

präglat insamling av teori och empiri, tolkning och analys av empiri och de resultat vi 

presenterat.  

COSO-modellen består som nämnts i teorin av fem komponenter, vilka står i 

beroendeställning till varandra och inte enskilt är avhängiga. Det kan tänkas problematiskt då 

vi enbart valt att studera två av dessa fem komponenter, kontrollmiljö samt information och 

kommunikation. Detta är något som vi har i beaktande, men då vi inte avser att undersöka 

COSO-modellen i sig själv ansågs enbart dessa komponenter vara relevanta för vår 

undersökning och därmed inte orsaka några kunskapsmässiga bortfall eller avsaknad av 

helhetsbild. 
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Respondenterna har vi upplevt vara tillmötesgående och berättat och förklarat det vi undrat 

över, de har gett oss en inblick i företagens och ekonomifunktionens verksamhet på ett 

spännande och intressant sätt. De har utstrålat vänlighet och hjälpsamhet, vilket vi tror speglar 

en hög sanningshalt i svaren vi fått. I intervjun med F2 medverkade två personer, 

ekonomichefen, EC och ekonomiassistenten, EA. Möjligheten finns att EA inte alltid har känt 

friheten att svara sanningsenligt då en överordnad fanns med vid intervjun, något vi inte har 

känt av men har i beaktande. På samma gång kan EC ha känt sig begränsad i sina svar då EA 

varit med. Frågorna vi ställde och samtalade om kan vi i efterhand se kunde ha olika betydelse 

och olika innebörd för respondenterna. Vår begränsade erfarenhet av att leda intervjuer har 

säkerligen påverkat vår relation till de olika respondenterna. Det kan eventuellt ha lett till att 

vi har uttryckt våra frågor på olika sätt, vilket kan ha gett upphov till olika tolkning och 

därmed olika svar. Med tanke på ovanstående resonemang om forskarens påverkan på sitt 

intervjuobjekt genom egna förespeglingar kan också vi vinklat intervjun mot det vi tycker är 

intressant. Frågorna och tolkningarna har dock sin grund ur teori och vi anser dem vara 

relevanta. 

Eftersom urvalet klassas som ett bekvämlighetsurval kan studien inte svara för ett generellt 

resultat. Respondenternas typ av roll och ansvarsfördelning är olika och utifrån det kan våra 

frågor ha fått olika svar. Beroende på företagens storlek och dess kontext vid intervjutillfället 

ser de olika ut vilket också speglar svaren på olika sätt. För att få en bredare uppfattning om 

ämnet vi frågar om hade en möjlighet varit att intervju flera personer inom samma 

ekonomifunktion.  
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4.	  Empiri	  

4.1	  Företag	  1	  

Företag 1, F1 är ett företag i tillverkningsindustrin med lokal anknytning och lång historia i 

branschen. Företaget är ett aktiebolag och ingår i en global koncern vilken är börsnoterad i 

utlandet.  

Intervjun genomfördes med ekonomichefen, EC. De senaste åren har en effektivisering av 

företaget skett, vilket bidragit till att ECs tjänst har utökats och kombinerats med andra 

huvudområden än ekonomi, och hon är nu tillika IT- och personalchef. Fokus i vår studie 

ligger i respondentens roll som ekonomichef. ECs huvudsakliga uppgift är att leda 

ekonomiavdelningen i deras vardagliga arbete. Hon ser sig som en servicefunktion för övriga 

och ansvarar för att problem blir lösta på bästa sätt. Hon påpekar vikten av att finnas där och 

vara deltagande, skapa resurser samt befogenheter och möjligheter att åstadkomma det som 

ska uppnås.  

F1 har totalt fyra personer anställda på ekonomiavdelningen, inklusive ekonomichefen. Två 

personer arbetar med löpande bokföring och redovisning där de delar på uppgifter avseende 

bland annat leverantörsfakturor och utbetalningar av dessa, löneutbetalning, hantering av 

valuta och kundreskontra. Den tredje har en controllerfunktion och ansvarar även för att 

upprätta de månadsvisa boksluten. 

Intern styrning 

Att arbeta med mål inom ekonomiavdelningen tar en annan form i jämförelse med andra 

avdelningar inom företaget. Målen som ställs upp är utifrån en agenda eller långsiktig plan där 

de behandlar vad de vill med ekonomiavdelningen, vad deras roll är inom företaget och vad 

företaget kan förvänta sig av dem. Rena resultatmål och nyckeltal används inte i samma 

utsträckning som i resten av företaget. EC förklarar att ekonomiavdelningen utgör en 

servicefunktion för de andra avdelningarna och att utgångspunkten i deras arbete ligger i 

effektivisering. Det betyder att de ska ta hand om ärenden och ta fram relevant underlag i tid 

och på ett effektivt sätt. 

Att jobba med så kallade resultatmål upplevs som en svårighet. Försök har genomförts då 

nyckeltal i form av uteliggande fakturor upprättades för att kontrollera och minska dem. EC 

förklarar dock att det togs bort då mycket tid gick åt att hantera nya projekt. Däremot arbetar 

de mycket med LEAN för att hitta ett arbetssätt som är effektivt. Hon målar upp ett enkelt 
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men ändå viktigt exempel att det ska vara ordning i kopieringsrummet. Det är en funktion 

som används hela tiden inom avdelningen och om det inte finns papper eller om patronerna 

ständigt är slut påverkar det de dagliga arbetsuppgifterna och skapar ständiga fördröjningar.  

Kultur och miljö 

Samarbetet inom ekonomiavdelningen beskrivs flyta på automatiskt då de arbetat ihop länge, 

samt att en tydlig ansvarsfördelning vuxit fram. Ekonomichefen är den som fattar besluten, 

och uppstår det frågor kan de inom ekonomiavdelningen alltid vända sig till henne, med 

undantag för redovisningsfrågor som en annan person ansvarar för. Hon anser inte att 

ekonomifunktionen upplevs som otydlig i företaget utan det finns en tydlig kärna om vad som 

ska göras.  

EC berättar att det finns en förståelse inom arbetsgruppen för vad som ska uppnås. Hon tror 

att de med tur och skicklighet har fått in personer med olika karaktärer och personligheter som 

passar deras roller inom funktionen. Likaså framställs vikten av att vara öppen och flexibel, 

att vara anpassningsbar. Hon upplever att det finns ett gemensamt ansvar inom avdelningen 

som även genomsyrar hela företaget. Det tar sig uttryck i att om behov uppstår finns personer 

där och täcker upp för det, samt att det inte finns någon prestige som gör att någon är ”för fin” 

för att utföra vissa uppgifter. Det lever även EC efter, då hon anser att det är viktigt att hon är 

en förebild för att motivera ett sådant ansvarstagande. Det är också viktigt att upprätthålla den 

professionella kompetensen genom utbildningar. Hon menar att komplexiteten kring 

skattefrågor samt nya införanden av lagar som K2 och K3 skapar ett behov av att fördjupa sig 

i dessa frågor. Hon menar också att hon eller andra som inte direkt arbetar med skattefrågor 

bör ha kunskap kring det för att kunna upptäcka problem eller likande. Likaså lägger de stor 

vikt på att ta in extern hjälp om det uppstår frågor eller problem som de inte kan lösa på egen 

hand. 

Inom F1 och ekonomiavdelningen pratas det mycket om vad som förväntas av de anställda. 

Då ekonomi handlar om att göra rätt utifrån uppsatta regler och riktlinjer är det viktigt att de 

som jobbar på avdelningen har en stark roll och hög integritet gentemot ledningen. EC tycker 

att det från ledningens sida är tydligt uttalat vad som förväntas av henne i rollen ekonomichef, 

även utifrån etiska aspekter. Vid brister kan hon säga ifrån uppåt och upplever att ledningen 

tar vad som sägs på allvar. Dock förtydligar hon att hon i sig är väldigt stark som person och 

inte ger sig i första taget. Det skulle möjligtvis kunna upplevas annorlunda om en person som 

inte är säker i sin roll satt på samma post. 
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Kommunikation  

Kommunikationen inom ekonomifunktionen består av korta och snabba kanaler där problem 

och problemlösning sker muntligt. Det beror på att ekonomifunktionen är så pass liten att mer 

formella kommunikationsvägar inte är nödvändiga. Hon förklarar att det är betydligt enklare 

att uppfatta och ta till sig de behov som uppstår inom funktionen än mot övriga avdelningar, 

vilket är betydligt svårare. Därför tycker hon att det kan vara av betydelse att upprätta mer 

formella vägar för att kommunicera utåt i företaget, till exempel i form av möten. Hon berättar 

att information förmedlas på möten som sker varannan månad där alla avdelningar deltar.  

Inom ekonomifunktionen blir det allt viktigare att förtydliga och snappa upp det som 

verkligen efterfrågas av andra funktioner inom företaget. Mellan de olika avdelningarna talar 

individer på olika sätt, använder olika begrepp och menar olika saker. Därför måste de 

säkerställa att det som efterfrågas är det som förväntas, så att inte onödig tid läggs på att ta 

fram information som inte är relevant. Det är viktigt att förtydliga de begrepp som används.  

EC anser att skillnaden mellan begrepp som information och rapportering är att det 

sistnämnda, rapportering, är något som efterfrågas eller har krav på att informera om. 

Information är att det finns ett behov att berätta eller förklara något. De rapporteringssystem 

som finns inom ekonomifunktionen utgörs främst av ett internt rapporteringssystem, där 

rapporter laddas upp och konsolideras uppåt i organisationen. Vid formella halvårs- och 

helårsbokslut, där tyngd ligger på redovisningsregler gällande dokumentation, krävs 

underskrift av ansvarig vilken skapar rapporter i PDF- format. Likaså används Excel-filer 

flitigt för att komplettera övrig information.  

Hantering vid avvikelser 

När det uppdagas fel eller avvikande resultat ska det meddelas och rättas till. EC menar att det 

är av de fel som begås som viktiga lärdomar kan komma fram. Det är de stora betydande felen 

som sker som är lätta att upptäcka medan det är de mindre felen, som oftast är mindre 

betydande, som kan vara svårare att finna. De brister och fel som uppstår anser hon främst 

bero på okunskap, vilket utgör en svaghet på många ekonomiavdelningar. EC menar att 

individer då utför uppgifter på ett sätt som den anser eller tror är rätt, fast det inte är det 

EC säger att det självklart inträffar fel ibland, även inom F1. Det eftersom 

ekonomiavdelningen endast har knappt en dag på sig när de upprättar sina månadsvisa 
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bokslut, vilket upplevs vara på tok för kort tid för att genomföra avstämningar och kontroller 

grundligt. Risken ligger alltså i att det sker så snabbt, och att utvärdering och analys inte sker 

förrän systemet är stängt. Det här är dock ekonomiavdelningen väldigt medvetna om, 

förtydligar hon. Hon tror att det finns dem som fuskar och begår oegentligheter, att de flesta 

vill göra rätt för sig och när det blir fel beror det främst på okunskap. I situationer där 

okunskap råder lägger hon och F1 vikt på att ta in expertis för att hantera problemet. 

4.2	  Företag	  2	  

Företag 2, F2 är ett tillverkningsföretag med gamla anor. De ingår i en global koncern vilken 

är börsnoterad på en utländsk aktiemarknad. Produkterna som tillverkas har höga 

kvalitetskrav.  

Intervjun genomfördes med ekonomichefen, EC, och en ekonomiassistent, EA, vilka tillhör 

ekonomiavdelningen på företagets huvudkontor. Ekonomichefen har jobbat inom företaget en 

längre tid och är ett etablerat namn där. Han ingår i ledningsgruppen där han ansvarar över 

och är en del av planerings- och strategiarbete inom företaget. Som ekonomichef består hans 

uppgifter av att ansvara för uppföljning av bokslut och årsbokslut. Ekonomiassistenten har 

haft anställning inom företaget i drygt ett år. Internt kallas hon för redovisningsassist och 

hanterar löpande in- och utbetalningar samt registrerar inbetalningar från kunder. Hon tar 

även hand om fakturor som inte är orderbundna.  

På ekonomiavdelningen arbetar ytterligare fem personer. En person jobbar med liknande 

uppgifter som EA och en person är redovisningsansvarig och sköter de månadsvisa boksluten. 

Två personer har som huvuduppgifter att arbeta med löneredovisning och en person är 

controller. 

Intern styrning 

F2 är börsnoterat på en utländsk aktiemarknad och följer den nationella varianten av SOX. 

Det innebär att de förväntas skapa rapporter med bra kvalité och tillförlitlighet. Inom 

ekonomifunktionen finns inte tydligt uppsatta mål på samma sätt som inom 

produktionsenheten för att leva upp till det som förväntas. Istället finns det indirekta mål, som 

till exempel att alla inbetalningar ska hanteras inom en lämplig tidsram. ”Vissa saker får inte 

ligga för länge” förklarar EC. Det menar EA att hon är tydligt införstådd med och att hon är 

beredd att täcka upp inom andra områden om någon skulle halka efter. ”Vi vet vad den andre 

gör och stöttar upp” säger hon.  
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Den interna styrningen utgörs av att kontering ska ske på rätt sätt samt att lagar och regler ska 

följas. Rapporterna ska vara av god kvalité, där både företag och den enskilde måste agera på 

lämpligt sätt för att uppnå det. Styrning av anställda inom ekonomifunktionen är inte så 

omfattande, dock förväntas de agera utifrån en hög ambitionsnivå och effektivitet för att 

kunna konkurrera med övriga företag på marknaden. En samverkan finns och genomsyrar alla 

avdelningar inom F2. Dock upplever EA att hon inte kan påverka eller bidra till den 

målstyrning som finns rörande vinst och kvalité, vilket EC inte riktigt håller med om då ett 

dåligt och halvdant utfört jobb inom ekonomiavdelningen bidrar till bristfälliga 

beslutsunderlag. EC menar att de på ekonomiavdelningen indirekt kan påverka för att uppnå 

uppsatta mål i resterande funktioner. Det eftersom den information som tas fram inom 

ekonomiavdelningen sedan ligger till grund för beslutfattandet i andra processer. Han 

förtydligar dock att EA inte har samma press på sig att arbeta med mål utan kravet på henne 

och övriga är att sköta arbetsuppgifterna inom utsatt tid och på rätt sätt. I övrigt upplever han 

att de i arbetsgruppen förstår sin roll inom företaget och att de skapar de förutsättningar som 

behövs för att andra avdelningar ska kunna jobba med att nå sina respektive mål. 

Kultur och miljö 

Samarbetet beskrivs ske mellan alla roller inom ekonomifunktionen samt att samarbetet är 

stort. Vid frågor finns möjligheten att fråga varandra. Det finns en gemensam inställning att 

hålla koll på varandra och ge en extra hand där det behövs. Många har under årens lopp 

roterat runt på arbetsplatsen och har då erfarenheten att fylla i de olika funktionerna vid 

behov. Likaså uppstår behovet av ett effektivt samarbete då månadsbokslutet ska upprättas på 

fyra dagar. 

EC upplever att kompetensen inom funktionen är adekvat. Fem av de sju anställda på 

avdelningen är relativt nya, men han upplever att de besitter stor erfarenhet och har rätt 

kompentens med sig från tidigare arbetserfarenhet. Det finns möjlighet till utbildning inom 

specialområden som skatt. Han menar att det är en kvalitetssäkring att de anställda har rätt 

kompetens och utbildning, vilket lyfts redan vid rekryteringen för att säkerhetsställa rätt 

kompetens.  

På F2 arbetar de mycket med arbetsmiljön, den värderas högt inom företaget och 

investeringar gällande arbetsmiljön backas upp av både ledning och ägare. EC känner sig rent 

av lyckligt lottad att arbeta på ett företag där ämnen likt detta inte försummas. De anser båda 

att den egna känslan och viljan av att göra rätt saker stämmer bra överens med företagets 
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värderingar. Dock finns det krav på att de som jobbar med ekonomiuppgifterna eller är 

controllers innehar en hög integritet och starkt civilkurage för att våga säga ifrån när saker 

inte sker på rätt sätt, vilket EC och EA uppfattar också uppmuntras av företaget i helhet.  

Kommunikation 

Kommunikation av formell karaktär sker i form av veckomöten. F2 använder sig även av 

Whiteboards där agendan för respektive avdelning förmedlas. EC menar att det är ett mycket 

bra instrument som informationsspridare. Kommunikationen inom arbetsgruppen upplevs som 

tydlig. EA förtydligar att de vet vad de ska göra och håller deadlines. EC tycker att det finns 

brister i informationsflödet då det kan falla bort att förmedla målen inom gruppen. Han säger 

att det i större grad förmedlas externt till andra parter. EC förklarar också att information leder 

till vissa svårigheter, vilka kanaler som används har en betydande roll. Till exempel kan 

beslut fattas muntligt via telefon, men då det inte finns något skriftligt beslut kan det lätt 

glömmas bort. En formell logg skapar förutsättningar för att komma ihåg vilken information 

som mottagits och skickats iväg. EC berättar att han själv har ett vardagligt närverk på 

omkring 20 personer, både från ledning och projektgrupper. Det skapar ett stort 

informationsflöde som han upplever skapar en viss grad av ineffektivitet då han får för 

mycket information. Ofta är informationen inte direkt relevant och består mest av brus, som 

har skickats till honom för att sändaren anser att ”det kan ju vara bra om han vet om det här”. 

Det resulterar i att han känner att han nästan drunknar i sina mail och att viktig information 

kan gå förlorad. EC klargör samtidigt att det är svårt som sändare och mottagare att vara nöjd 

med den information som skickas och mottas. EA däremot får endast enstaka mail som hon 

anser inte är av relevans eller hör hemma hos henne, men hon har tiden att sålla bort det som 

inte är relevant. Hon upplever samtidigt att hon inte saknar information. Ibland kan det saknas 

en viss kontering från inköparen, men då tar hon reda på det. EA upplever också 

informationen uppifrån som relevant. 

Hantering vid avvikelse 

EC anser att de farligaste personerna vad gäller oegentligheter är de som står i ledande 

ställning. Det är i den positionen betydande oegentligheter kan begås. Han upplever inte att de 

lägre nivåerna har samma möjlighet till detta, där kan mest småsaker ske. EC beskriver att det 

är fullt möjligt för EA att kunna plocka ut några ören här och där till sig själv, men att 

sannolikheten är stor att de så småningom upptäcks. Han säger också att den som begår 
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oegentligheter sätter mycket på spel då upptäckten av det innebär att personen bland annat får 

lämna företaget. Uppfattningen hos EC är att det inte är värt risken. 

EC fortsätter att berätta om en kollega på företaget som har erfarenheter av oegentligheter vid 

en tidigare anställning. Kollegan upplevde att han inte kunde lyfta problemet och valde då att 

avsluta sin anställning. Det anser EC vara ett problem som inte borde finnas, utan viljan är att 

miljön ska vara på ett sådant sätt att det inte ska behöva fuskas. Funktioner och åtgärder ska 

finnas för att hantera likande situationer. Han upplever inte att risken är stor inom företaget, 

men säger ändå att det inte går att skydda sig helt och hållet. 

Vid upptäckt av ett eventuell fel eller en oegentlighet berättar EA att hon skulle vända sig till 

sin närmsta chef för att se hur den upplever situationen. Om kontakten med chefen inte skulle 

ge den respons som önskas skulle hon vända sig till EC. Hon berättar att hon upplever att det 

är tillräckligt högt i tak inom funktionen för att lyfta sådana problem. Vid ett upptäckt fel 

skulle hon även fråga runt i företaget eller ringa och kontrollera hos den part det kommer 

ifrån. Utöver det så finns ingen speciell policy över hur det ska hanteras, de utgår mer från 

praxis. Inom ekonomifunktionen upplevs det enkelt att kontrollera att möjligheten till att begå 

fel eller oegentligheter inte finns, två personer måste alltid godkänna de rapporter som 

upprättas.  

EC säger att ur svensk synvinkel är de anställda skyddade enligt kollektivavtalet för att kunna 

gå vidare med problem externt. Han upplever det vara svårare utanför Sveriges gränser. Det 

problemet har han försökt komma runt genom att meddela de anställda utomlands att de kan 

ta direkt kontakt med honom om de inte skulle få gehör vid upptäckta fel eller oegentligheter. 

Han har än så länge inte fått några sådana rapporter. Det finns även möjlighet att direkt skriva 

till koncernledningen som sitter i ett annat land, vilket inom F2 har skett vid två tillfällen. 

Besitter personer ett starkt civilkurage är det en väg att gå. I ett av de fall som uppdagades 

ansågs ledningen missköta driften i en av koncernens fabriker, vilket resulterade i att 

ledningen från Sverige då ställde krav på att problemet skulle åtgärdas. 

Det finns även en whistleblowing-funktion inom F2, men personligen skulle EC ha svårt att ta 

till sådana kanaler. Han anser att det ligger i mångas natur att det kan kosta på sig att 

rapportera, och därför skulle han hellre byta jobb. EC tror dock att om möjligheten att vara 

anonym fanns skulle antalet rapporteringar öka och han själv skulle ta det på allvar om han 

mottog rapporter om fel eller oegentligheter anonymt. En utredning skulle sättas igång. Det 

finns dock inga aktuella fall kring det. Trots att han själv inte skulle använda funktionen så 
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tycker han att det är bra att den finns. Han beskriver det som ett ”pyshål” som kan gynna 

företaget i längden. 

4.3	  Företag	  3	  

Företag 3, F3 tillhör tillverkningsindustrin. Företaget har lokal anknytning med huvudkontor i 

Örebro och ingår i en koncern med enheter i Europa och USA.  

Intervjun genomfördes med en controller, C, på ekonomiavdelningen som har jobbat på 

företaget i många år. Hon är ansvarig för huvuddelen av de övergripande frågorna gällande 

ekonomi. Ekonomiavdelningen består av C och hennes chef, som har titeln finansdirektör. 

Löpande bokföring, kundreskontra och utbetalning av fakturor sköter en löneadministratör 

som sitter på personalavdelningen samt en person på inköpsavdelningen, vilka bolagsmässigt 

inte hör till ekonomiavdelningen. Tillsammans med C jobbade tidigare en ekonomiassistent, 

som under lågkonjunkturen för några år sedan fick sluta. I samband med det fördelades 

arbetsuppgifterna upp till den ordning som gäller idag. 

Intern styrning 

De mål som C jobbar efter är god kvalitet i redovisningen samt god servicegrad i 

organisationen. C beskriver ekonomifunktionen som alltmer otydlig där fler områden ska 

täckas in. I hennes uppgifter ingår främst att ta fram rapporter på lönsamhet för en viss 

produkt eller kund vid efterfrågan. Hon säger att det som efterfrågas är mycket specificerat. 

Hon betonar att det är viktigt att serva organisationen, vilket leder till att andra 

arbetsuppgifterna då får vänta tills senare.  

C upplever det viktigt att känna till verksamheten. Dock blir det problematiskt då företaget 

arbetar för att slimma ner verksamheten, till exempel ersätts inte tidigare anställda utan 

arbetsbördan fördelas istället på befintliga resurser. C menar att det är mycket att göra och att 

de flesta arbetar hårt för att hinna med sina egna arbetsuppgifter. ”När det är så slimmat finns 

det inte så mycket tid att ta sig ut i verksamheten”, berättar hon.  

Kultur och miljö 

F3 införde internredovisning för två år sedan, vilket har inneburit en större kontaktyta då C 

arbetar ihop med avdelningarna på logistik, försäljning och produktion. Detta har även skapat 

en större förståelse för företagets verksamhet. ”När vi jobbar med internredovisning har fler 

fått förståelse för vad de gör och hur det påverkar övriga avdelningar”. Hon anser 

kompetensen vara stor inom ekonomiavdelningen, dock är den inte lika omfattande i de 
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övriga avdelningarna där inbetalningar, löner och andra ekonomirelaterade uppgifter utförs. 

Hos dessa personer finns ofta inte en ekonomiutbildning, utan de har lärts upp på plats. 

Arbetsuppgifterna anses relativt enkla och därav är det inte nödvändigt med en 

ekonomiutbildning. Det finns möjlighet till vidareutbildning gällande specialområden inom 

företaget för de som önskar. 

F3 har inga uttalade värderingar för hur verksamheten ska drivas utifrån etiska dilemman. C 

berättar att hon arbetat på andra företag tidigare som haft det, men är av uppfattningen att det 

inte gör någon egentlig skillnad mer än att det finns på papper. Däremot finns det tydliga 

regler för vem som ska göra vad och hur det ska utföras i form av attestregler, 

befogenhetskrav och liknande samt att processer och rutiner ska efterföljas. Kontrollen ligger 

på så sätt i systemet. Att det är ett gammalt företag med många som jobbat länge genomsyrar 

organisationen då C berättar att det nästan sitter i väggarna hur man ska bete sig. 

C säger att det är svårt att kontrollera allt då tiden inte räcker till. Mängden kundfakturor leder 

till att avvikelser inte hanteras förrän det handlar om mer betydande summor. Detta har dock 

enbart en intern påverkan och påverkar inte kunden, då det mestadels handlar om 

produktionstimmar och liknande som inte stämmer. Hon beskriver ändå kvaliteten som god 

överlag. 

Kommunikation 

Då ekonomifunktionen är så pass liten och alla sitter i samma korridor sker kommunikationen 

muntligt och informellt. Det gör att mycket information faller bort. ”Jag tycker inte alltid att 

jag får all information jag skulle behöva, ibland får jag information via skvaller istället, om 

man till exempel har förlorat en stor kund. Det är alldeles för lite information” säger C. Hon 

upplever inte att det blir mycket brus genom den direkta kommunikationen i korridoren, 

snarare att det glöms bort att informera. Hon tror att det till största del beror på kulturen i 

företaget. De flesta har arbetat där väldigt länge och således har det inte hänt så mycket med 

kulturen under åren.  

Det finns inte heller i strukturen att ha kontinuerliga möten, utan ekonomifunktionen har ett 

kombinerat möte och fika en gång i månaden där det informeras kort om vad som händer, 

något C inte känner är tillräckligt. I sitt tidigare arbete satt hon både i styrelsen och hade 

möten ofta, vilket gör att hon är van vid och trivs bäst med att få mycket information, även 

om det inte är direkt knutet till hennes arbetsuppgifter. Hon anser att det behövs en förbättring 

av informationen och kommunikationen. Det behöver struktureras upp och att ha möten varje 
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vecka skulle vara en klar förbättring. Hon tycker även att det behövs mer information över 

avdelningarna, men att tiden inte finns. ”Att tiden inte finns gör att man kanske missar 

förbättringar, man har inte tid att lyfta blicken och utvärdera.” 

Hantering vid avvikelse 

Tidigare nämndes felaktiga kundfakturor och hur dessa hanteras, men då detta mestadels 

handlar om felkalkyleringar vad gäller produktionstid eller materialåtgång handlar det bara 

om att rätta till siffrorna då ingen har begått ett medvetet fel. En oegentlighet syftar C till att 

någon gör något den verkligen inte ska göra. Hon tror att det är på en lite högre nivå en 

oegentlighet kan förekomma. Ett exempel skulle kunna vara att en individ som har hand om 

stora inköp tar med privata saker eller köper något av en kompis. Dock anser hon att det förr 

eller senare kommer att uppmärksammas och uppfattningen är att det inte är värt det. 

Om C skulle upptäcka en oegentlighet, där personen i fråga gjort något den absolut inte får 

göra, skulle hon gå till dennes överordnade eller ta det med personen direkt. Skulle det inte ge 

den respons hon önskar skulle hon inte låta det vara utan vända sig till sin chef. Samtliga av 

de personer hon skulle ta upp det med sitter i ledningen, därför skulle det vara svårt att ta det 

vidare om hon inte får tillfredställande gensvar. Hon berättar att det känns svårt att veta vart 

hon skulle vända sig, eftersom nästa steg är att kontakta ägarna. C känner själv sig osäker till 

det, och hon är inte säker på om hennes kollegor heller skulle våga fortsätta om de inte fick 

den respons de önskade. Det anser hon beror på att det inte är speciellt högt i tak inom 

företaget, den så kallade bruksmentaliteten beskrivs vara stark. 

Det saknas idag en whistleblowing-funktion i företaget och C tror att det skulle vara svårt att 

införa då företaget är relativt litet. Särskilt en anonym whistleblowing-funktion anser hon svår 

att realisera på grund av storleken, men påpekar att hon inte känner sig tillräckligt insatt i 

ämnet för att korrekt avgöra hur hon ställer sig till införandet av en sådan funktion. 

4.4	  Företag	  4	  

Företag 4, F4 tillhör sedan en kort tid en europeisk koncern och är ett tillverkningsföretag 

inom ett specialområde med lång, lokal historik. Produkterna finns representerade på den 

svenska marknaden och de har även en stor internationell kundbas. Efterfrågan på 

produkterna ökar, nationellt som internationellt. Idag finns de inte representerade på den 

svenska börsen. 
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Vår respondent har titeln finansdirektör, FD. Han är anställd sedan en kortare tid i företaget. 

Hans roll är i dagsläget att strukturera upp och effektivisera verksamheten inför en kommande 

börsintroducering. Tillsammans med honom jobbar ytterligare fyra personer vilka utgör 

ekonomiavdelningen. Två personer jobbar med löpande redovisning varav en är 

redovisningsansvarig och har funnits i bolaget sedan låg tid tillbaka. Det finns en 

projektcontroller och en person har mer av en assistentroll och hjälper till med löpande 

bokföring om och när det behövs. De två sistnämnda har båda jobbat inom F4 i mindre än ett 

år. Utöver dessa fyra anlitas emellanåt externa konsulter för att redovisa och rapportera ”det 

legala”, frågor av mer specifik karaktär som exempelvis momsredovisning.  

Intern styrning 

Ekonomifunktionen har tidigare, med endast en anställd, fungerat som en kombinerad 

administration-, bokförings- och redovisningsfunktion. Idag jobbar ekonomifunktionen med 

målet att hitta en arbetsstruktur som fungerar så effektivt som möjligt då den det senaste året 

har utökats från en person till fyra personer. De jobbar aktivt med att hitta former för att 

uppnå legala krav, både nationellt och koncernmässigt då de nyligen blivit upptagna i den 

europeiska koncernen. På sikt vill han att ekonomifunktionen ska bli mer affärsmässigt 

inriktad för att i första hand stötta affärer, som att till exempel bidra med kalkyler och tolka 

resultat. Det är ett långsiktigt arbete som handlar om att det både ska finnas kunskap och 

skapas tid för ägna sig åt den typen av arbete.  Löpande redovisning ska vara en sekundär 

syssla utan att den för den delen ska bortse från de legala krav som ställs. Målet är att FDs 

jobb så småningom skall tas över av någon i hans stab.  

Kultur och miljö 

F4 är från första början ett familjeägt bolag vilket har tagit sig uttryck i en stark kultur. Den 

färdiga produkten och processen kring utvecklingen av produkten har av naturlig orsak varit 

högsta prioritet. Överlag har det varit viktigt att göra rätt med stort fokus på detaljer, vilket 

även gällt ekonomi- och administrationsuppgifter som exempelvis reseräkningar. Det har 

bidragit till en högst oklanderlig administrationshantering med konsekvensen att den 

finansiella informationen inte blev helt tillförlitlig och korrekt då vissa redovisningsrelaterade 

uppgifter inte bokförts på ett korrekt sätt. Det hanns helt enkelt inte med, mer tid hade ägnats 

åt administrativa uppgifter. Idag finns fortfarande en tradition kring att se till sin del och 

detaljer än till helheten, men det börjar att ändras.  
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Kompetensen ansens vara god bland de fyra som jobbar med och assisterar ekonomifrågorna, 

de vet sina uppgifter och gör det bra. Att sköta bokföring och allmän redovisning uppfattas 

vara desamma oavsett i vilket bolag du jobbar i, varför samtliga anses ha en grundläggande 

kompetens. Det finns inget direkt samarbete mellan uppgifterna eller de anställda men de 

rådfrågar varandra när det behövs. Redovisningschefen som jobbat i bolaget länge har på egen 

hand skaffat sig både kompetens och erfarenhet att sköta bolagets redovisning på ett korrekt 

sätt. Hon har också en ekonomisk förståelse. Övriga uppfattas i dagsläget inte ha den 

ekonomiska förståelse som behövs för att ekonomifunktionen som helhet ska uppnå det 

affärsmässigt tänkande som är målet. Uppgifterna sköts på ett korrekt och bra sätt men 

känslan för ”business” saknas. Var och en som jobbar gör det individuellt och med det de är 

ålagda att göra. Eftersom de i dagsläget befinner sig i en förändringsfas så tror FD att 

helhetsförståelsen och kompetensen kommer öka med tiden. Med det kommer även ett mer 

affärsmässigt tänkande.  

FD säger att F4 anser sig vara ett litet bolaget och så som bolaget ser ut i dag, sett till andelen 

anställda och krav på kompetens bland de som jobbar med i ekonomifunktionen finns varken 

efterfrågan eller behov av intern- och vidareutbildning. FD hävdar att initiativen till intern- 

och vidareutbildning måste komma från chefsnivå och måste vara den som trycker på och 

uppmuntrar till det.  

Kommunikation  

FD upplever att kommunikationen är av mycket formell karaktär vilket anses vara ett resultat 

av bolagets ursprung i ett tidigare familjeägt perspektiv. Det har fått till följd att 

kommunikationsvägarna är långa och aningen svårare än vad som kanske behövs eller är 

effektivt. Få vågar ta egna beslut. Svårigheten kring ett alltför formellt sätt att arbeta på är att 

det tar mycket tid i anspråk och att jobbet går långsamt. Många uppgifter blir ineffektiva och 

det tar lång tid innan beslut kan tas. På samma gång litar många inte på varandra tillräckligt 

mycket och det finns ett behov att behöva bevisa för varandra att det är okej att göra som de 

gör. FD nämner ett exempel, om det inte finns en formell förfrågan via mail så tas inga beslut. 

Han upplever att om han ger en muntlig, informell förfrågan så får det inte lika stor 

genomslagskraft som om han skickat ett mail, en formell förfrågan med samma budskap. 

Inget blir då gjort menar han. För att korta ner kommunikationsvägarna och bli mer effektiva 

försöker han helt enkelt att lyfta och använda ett muntligt, informellt sätt att kommunicera 

med och informera varandra. Han tror på att ju mer informellt klimatet är desto mer effektivt 

blir arbetsprocesserna. Även kreativiteten anser FD ökar vilket är en positiv aspekt i det hela 
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och FD tycker att det måste beaktas. Dock får det inte lov att bli ett för informellt klimat. Han 

förklarar att det är en hårfin gräns mellan att ett ökat kreativt sätt att arbeta på leder till 

effektivitet eller öppnar upp för att begå oegentligheter.  

Hantering vid avvikelse 

Hantering av fel och oegentligheter har i F4 idag en slumpmässig karaktär. Utfallet och 

hanteringen av en oriktig rapport är mer beroende på situationen än på grund av en faktisk och 

rutinmässig process. FD skulle idag ta på sig både upptäckten och ansvaret för en eventuell 

upptäckt av fel gentemot ledningen, snarare än att låta någon av sina anställda på 

ekonomiavdelningen få stå till svars.  

FD hävdar att han under de första veckorna i bolaget snabbt upptäckte att vissa rutiner kring 

redovisningen visade sig ha brister och skulle kunna ha gett möjlighet till uppkomst av 

oegentligheter. Han tror att det har berott på att den starka ledningen och kulturen inte har gett 

något utrymme för att ifrågasätta, kontrollera eller skapa bättre rutiner. ”Möjligheten skall 

icke finnas”, säger FD två gånger med pondus i rösten. Det ska inte finnas en chans att bjuda 

in till att göra oegentligheter, något som han tycker är grundläggande i en affärsmässig 

verksamhet.  

Att kunna rapportera fel eller oegentligheter anonymt kan de anställda inte göra hos F4 idag. 

Att införa en sådan funktion skulle vara för dyrt i relation till storleken på företaget menar 

han. Dock tycker FD att det är underligt att det är de stora företagen och organisationerna som 

i regel har en sådan funktion, eftersom de oftast är så bra styrda att endast fel av mindre 

betydelse sker. Han menar att oegentligheter av betydande grad mest sker i mindre företag 

och whistleblowing-funktioner kan där tänkas vara av större nytta. Emellertid tror han att om 

möjligheten fanns att rapportera anonymt så skulle de viktigaste fel eller oegentligheterna inte 

komma fram i alla fall, då de skulle försvinna i allt brus. 
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5.	  Analys	  

5.1	  Intern	  styrning	  

En formell aspekt i en organisation är att definiera och sätta mål (Lennéer-Axelsson & 

Thylefors 1991). Förutsatt att rätt typ av mål formuleras i relation till företagets centrala idé är 

det i förlängningen en försäkran om att minimera de risker som finns för att inte uppnå vinst.  

I samtliga företag är ekonomifunktionens arbete kopplat till mål. Företagens centrala mål och 

målbild genomsyrar ekonomifunktionens arbete, de är hos samtliga en uttalad 

servicefunktion. F1 och F3 betonar speciellt att det i deras arbete är viktigt att serva 

organisationen. F2 beskriver att deras arbete med ekonomin ligger till grund för övriga 

avdelningars processer gällande beslut och jobbar även de med en hög servicegrad.  

Delmål är enligt Lantz (2012) till för att den egna arbetsinsatsen ska kunna relateras till större 

och övergripande mål vilket EA och EC i F2 bekräftar, likaså EC i F1. Att ha koll och mäta 

graden av ekonomiska rapporter som skickas, kontering av fakturor eller in- och utbetalningar 

är delmål, vilket F1 och F2 säger sig jobba mot. Att uppnå legala krav som F4 har på sin 

målagenda är också ett mål i sig. Det är ett sätt att mäta graden av måluppfyllnad och 

bekräftar Forslunds (2011) teori om undvikande av avvikande resultat. Hos F3 är målen och 

delmålen otydligare. Uttalat finns inga mål med ekonomifunktionen annat än att hinna med 

det som övriga avdelningar efterfrågar, de färdiga produkterna företaget säljer är viktigast och 

därmed servicegraden mot övriga. Överlag har alla respondenter svarat att de rapporter som 

godkänns och rapporteras skall vara av god kvalité.  

Att sätta mål bidrar också till upprättande av en god intern styrning som Wikland (2012) 

hävdar genomförs för att effektivisera arbetet och säkra god finansiell tillförlitlighet. Även 

Lehman (2010) menar att intern styrning medför ökad tillförlitlig finansiell information och 

med det ökad vinstgenerering. Det är ett sätt att fokusera på att rätt saker görs och främja goda 

beteenden, för att anställda inte ska göra det dem anser vara rätt. Men det krävs enligt 

Wikland (2012) en stödjande ledning eller chef. Våra respondentföretag verkar ha mål och 

intern styrning i första hand för att produktionsavdelningen de bistår ska bli mer effektiv. F1 

och F2 verkar vara de som hängett sig åt intern styrning på ekonomifunktionsnivå, inte bara 

effektivisera resultatet av arbetet utan även hur de arbetar. F1 jobbar med LEAN-tänk vilket 

kan ses som ett verktyg att minimera riskerna för att lägg tid på mindre väsentliga saker, en 

effektivitetsmetod. F2 är det företag som nämner att ekonomifunktionens jobb är relaterat till 
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att företaget i sin helhet ska vara konkurrenskraftigt och att jobbet de gör är en del av det, 

vilket också är tecken på att intern styrning implementerats. Förståelsen finns och mål är 

förankrade i vad som är viktigt. Här verkar målen dock främst vara förankrade hos dem som 

har mer helhetsöversikt, EC, än de som verkligen jobbar med ekonomihantering, EA.  

Uttalade mål och delmål minimerar även risken att målkonflikter och icke önskvärda beteende 

uppstår. Lennéer-Axelsson & Thylefors (1991) menar att det är blandningen av formellt och 

informellt informationsflöde och arbetsklimat som avgör hur pass stora målkonflikterna blir. 

Hos F3, där ett mycket informellt klimat råder och det inte finns uttalade mål och delmål, är 

risken för målkonflikt stor. I första hand görs det som efterfrågas, service, och de andra 

uppgifterna tas när det hinns med eller på kvällarna. Wikland (2012) nämner också vikten av 

tydligt förankrade mål i hela organisationen för att inte personliga tolkningar ska ske av vad 

som är en prioriterad arbetsuppgift. Hos F4 ser målbilden annorlunda ut, det finns mål men 

kan ändå ge upphov till målkonflikt. Vår respondent menar att ekonomifunktionen i framtiden 

ska inta en annan roll än den i dagsläget traditionella rollen med tonvikt på bokföring, 

redovisning och administration. Mål och mening med ekonomifunktionens nya roll behöver 

då vara tydligt kommunicerade och förankrade hos de anställda för att inte målkonflikter ska 

uppstå. EA i F2 upplever att hon inte kan påverka eller bidra till den övergripande 

målstyrning som finns rörande vinst och kvalitet, vilket EC inte riktigt håller med. EC hävdar 

att EA indirekt kan påverka för att uppnå uppsatta mål i resterande funktioner, genom att 

bidra till att rätt beslutsunderlag finns tillgängliga.  

5.2	  Kontrollmiljö	  

Kontrollmiljön utgör enligt Internrevisorerna & PwC’s översättning av COSO-modellen 

(2007) en grund för de övriga komponenterna och antas genomsyra hela organisationen. Det 

blev tydligt i insamlandet av data från våra respondenter då den allmänna åsikten från 

samtliga var att det finns en tydlighet vad som ska göras och vad som förväntas av dem, utan 

att några direkta resultatmål och kontrollåtgärder är uppsatta inom funktionen. Överlag verkar 

det finnas en ekonomisk förståelse för arbetsuppgifterna och vilken påverkan det har för 

övriga delar av organisationen, med undantag i F4 där detaljkompetensen i enstaka uppgifter 

skuggar helhetsbilden av företagets verksamhet. I två av företagen, F1 och F2, finns bland 

annat stor förståelse och integritet mot ledningen för att driva igenom att lagar och regler 

följs, vilket visar på att tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen säkerställs. Att ha en 

hög integritet är en egenskap hos de anställda som värdesätts högt inom de två företagen, och 

vår uppfattning är att det även gäller i de andra företagen trots att det inte uttalas direkt under 
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intervjuerna. Det kan tänkas vara en egenskap som de anställda tar för givet och inte själva är 

direkt medvetna om, eller så utgör det en del av den norm som finns, och blir då en del av den 

kultur som råder inom ekonomifunktionerna, något Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver. I 

F1 pratas det mycket kring vad som förväntas av de anställda medan det i F3 inte finns samma 

kommunikation, ändå finns en förståelse hos respondenten som dock kan tänkas ha formats 

även vid tidigare anställningar i karriären.  

Reginato & Guerreiro (2013) menar att det finns ett samband mellan en organisations kultur 

och dess framgångar och det tar uttryck i vilken grad dess medlemmar delar och förmedlar 

företagets värderingar, snarare än att bara sätta upp mål. Utifrån insamlad data skapas en 

ömsesidig uppfattning om ekonomifunktionen som en servicefunktion, med syfte att skapa 

förutsättningar för resterande avdelningar samt att producera rapporter av god kvalité. Den 

gemensamma förståelsen och den gemensamma inställningen som finns starkast hos F1 och 

F2 visar på en god företagskultur. I F3 och F4 tenderar respondenterna att inte fullt ut 

identifiera sig med organisationen vilket kan tänkas leda till en mindre effektivitet av den 

interna styrningen och den påverkan den har på de anställdas handlingar och beteenden (Van 

Fleet & Griffin 2006).  

Tydliga roller och en tydlig ansvarsfördelning utgör viktiga komponenter för kulturen inom 

företag menar Reginato & Guerreiro (2013). Samarbetet beskrivs flyta på automatiskt inom 

F1 och F2. I F1 har de arbetat länge tillsammans och utvecklat en tydlig ansvarsfördelning, 

vilket Wikland (2012) anser vara en viktig faktor för den interna styrningen och dess 

effektivitet. I båda finns också en stor förståelse hos medarbetarna gällande varandras arbete, 

där inställningen att hjälpa varandra och hoppa in där det behövs är stor. F3 har inte samma 

utsträckning av samarbete som F1 och F2 då funktionen endast utgörs av två personer, 

respondenten som är controller och hennes chef som är finansdirektör. Miljön upplevs inte 

lika öppen då de inte tar del i varandras arbete i samma utsträckning. I F4 finns det inte heller 

något direkt samarbete mellan de anställda inom funktionen, de kan rådfråga varandra vid 

behov men var och en arbetar individuellt med det de är ålagda att arbeta med. Olika 

företagskulturer kan ligga till grund då både F3 och F4 är gamla företag som inte genomgått 

några större förändringar i arbetssätt och struktur sedan de grundades. F3´s anställda har till 

exempel arbetat länge inom företaget vilket gett upphov till en kultur som liknar den som 

fanns när det grundades. Liknande råder i F4, som i grunden är ett familjeägt företag, med 

gamla sätt och rutiner att göra saker på och som inte genomgått några större förändringar. 

Respondenterna i F3 och F4, som båda kommit in på senare tid, upplever det rådande 
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systemet som föråldrat samt att det inte skapar den öppenhet som behövs för ett effektivt 

samarbete. Även om organisationens historia, värderingar och visioner är viktiga faktorer 

inom företagskulturen (Van Fleet & Griffin 2006) visar situationen i F3 och F4 att kulturen 

måste utvecklas och följa tiden för att vara en fördel för kontrollmiljön och den interna 

styrningen. Det kan vara en bidragande faktor till att respondenterna inte kan identifiera sig 

med organisationen i samma utsträckning som respondenterna i F1 och F2 anses göra. 

Gemensamt för alla fyra utgör strukturen inom ekonomifunktionen, då alla sitter dörr i dörr 

med varandra och då skapar möjlighet att snabbt kunna fråga varandra vid problem eller 

funderingar. Det bidrar till en öppnare miljö som upplevs öka effektiviteten inom funktionen. 

Wikland (2012) lyfter bland annat strukturens betydelse inom företag för att skapa en 

kontrollmiljö som bidrar till en effektiv internstyrning. 

Enligt Reginato & Guerreiro (2013) utgör kompetensen hos de anställda en betydande roll för 

den kultur som råder inom företag. Vidare menar Wikland (2012) att kompetensen är viktig 

för att upptäcka och fånga in fel eller oegentligheter som kan existera. Alla respondenter 

förmedlar att den grundläggande kompetensen hos de anställda inom ekonomifunktionerna är 

god redan vid rekryteringen. Uppfattningen är att själva rekryteringen är en kvalitetssäkring i 

sig. Det förefaller finnas ett indirekt krav på att vara flexibel och anpassningsbar, vilket verkar 

vara av förståelse hos de anställda, för att kunna ta på sig andra uppgifter vid behov eller 

arbeta över då tiden inte räcker till. Då ekonomifunktionen ser likadan ut i de flesta företag 

besitter de anställda erfarenheter gällande arbetsuppgifterna sedan tidigare anställningar. Det 

anses av samtliga företag bidra till en kunskap att upptäcka större former fel eller 

oegentligheter. Mindre fel och fiffel anses vara svårare att upptäcka i tid. Dock läggs det på 

hur strukturen ser ut vid upprättandet av bokslutet, där tiden att analysera och utvärdera 

rapporterna inte hinns med förrän efter bokslutet är upprättat. I F3 upplever respondenten att 

tiden inte riktigt finns till att kontrollera siffrorna i det vardagliga arbetet heller, vilket ger 

upphov till att avvikelser inte hanteras förrän det uppnår större betydande summor. F1 och F2 

lägger även stort fokus på att upprätthålla den professionella kompetensen genom utbildningar 

inom specialområden som skatter och förmåner samt de nya lagarna K2 och K3. F3 erbjuder 

möjligheten till utbildning om det önskas, medan det i F4 varken finns behov eller efterfrågan 

av intern- och vidareutbildning. Anledningen till ett minskat fokus i F3 och F4 kan även i 

detta fall tänkas bero på en mindre modern företagskultur i jämförelse med F1 och F2. 

I F1 och F2 upplevs taket högt inom organisationen. Ledarstilen som respondenterna upplevs 

ha tar sig mer uttryck i ett demokratiskt ledarskap då goda relationer med medarbetarna är av 
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vikt samt att de tar del eller har en röst i beslutsfattandet (Jacobsen & Thorsvik 2008). I F1 

berättar ekonomichefen att hon ser sig själv som en service för sina underordnande och att 

hennes uppgift är att hjälpa till och lösa problemen som uppstår, samt inser att det är av vikt 

att hon är en förbild för önskvärt handlande och beteende. I F2 förmedlar ekonomiassistenten 

att hon upplever det som en självklarhet att kunna gå till sin närmsta chef eller ekonomichefen 

för råd och hjälp. I F3 och F4 uppfattas ledarskapet mer auktoritärt då samarbetet mellan 

ledare eller chef och underordnande inte är lika integrerat. 

Tenbrunsel (2003) anser att det finns ett samband mellan miljö och handlande, det vill säga att 

den enskilde söker svar efter hur sitt uppträdande förväntas för att sedan på ett lämpligt sätt 

agera därefter. Van Fleet & Griffin (2006) beskriver att struktur, värderingar och beteenden 

inom företag är avgörande för att kontrollera hur individer ska reagera och hantera olika 

situationer. Etiska värderingar finns tydligast i F1 och F2 då det är uttalat vad som förväntas 

utifrån den aspekten. Integritet och civilkurage är viktigt och uppmuntras av företagen. I båda 

företagen upplever respondenterna att de kan säga ifrån uppåt vid brister samt att det tas på 

allvar. Uppfattningen är att det fungerar korrekt och genomsyrar alla medarbetarna, vilket 

tyder på att miljön och andra individer har en påverkan på den enskildes agerande. I F3 finns 

inget direkt uttalat men det finns tydliga regler kring befogenheter, processer och rutiner. Där 

ligger det i systemet att hindra oetisk handlande. Dock ska det nämnas att respondenten i F3 

uppfattas besitta en stark moralisk ställning i sig själv, och inte heller är rädd att säga ifrån 

uppåt om det skulle behövas. I F4 råder dock en miljö där det inte finns tydliga instruktioner 

hur de anställda förväntas bete sig eller hur de ska gå tillväga vid upptäckten av oriktiga 

uppgifter. 

5.3	  Information	  och	  kommunikation	  

Information och kommunikation går ut på att relevant information måste identifieras, upptas 

och förmedlas i en form och tidsram så att de anställda kan utföra sina arbetsuppgifter korrekt 

(Internrevisorerna & PwC 2007). Intern kommunikation har som syfte att skapa ett klimat för 

önskvärt beteende, men även för att kunskapsutbyte, samarbete och kreativitet ska vara 

möjligt (Mazzei 2010). Intern kommunikation har alltså en påverkan på utformandet av den 

organisatoriska miljön inom företag.  

I tre av företagen består kommunikationen av korta och snabba kanaler där mycket sker 

muntligt, vilket är möjligt då funktionerna är relativt små och medarbetarna nästan sitter dörr i 

dörr med varandra. Det bidrar till att problem snabbt kan lösas och att informationsflödet 
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upplevs relevant. I F4 försöker man införa ett mer informellt sätt att kommunicera, men än 

väger gamla rutiner tungt. I F3 upplevs dock inte den kommunikation som sker i korridoren 

tillräckligt effektiv. Det har även hänt att informationen förmedlas via skvaller, vilket 

respondenten upplever som ett resultat av den bristande formella kommunikationen inom 

funktionen. Det stämmer i sin tur in på vad Kandlousi, Ali & Abdollahi (2010) beskriver då 

en bristande formell kommunikation leder till att de anställda vänder sig till mer informella 

former av kommunikation, som kan utgöra skvaller och rykten. Respondenten menar att mer 

formella kommunikationsvägar i form av möten är önskvärt. Inom F3 har de inte möten mer 

än en gång i månaden, vilket C tror beror på den kultur som finns inom företaget. En 

motsvarighet till situationen finns i F2 då möten inom funktionen sker veckovis, och där har 

bidragit till att kommunikationen inom arbetsgruppen upplevs tydlig och effektiv. F2 

använder sig dessutom av Whiteboards som informationsspridare där agendan för 

avdelningen förmedlas, vilket respondenterna tycker är ett väldigt bra instrument. 

Uppfattningen är att F2 lyckats skapa en effektiv intern kommunikation vilket Hooks et.al 

(1994) menar är en av de viktigaste dimensionerna i den interna styrningen. Det går även att 

finna i F1, där den mer informella och muntliga kommunikation i korridoren mellan 

medarbetarna är betydande och upplevs som effektiv.  

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att muntlig kommunikation kan vara till nackdel då det 

verbala budskapet och det icke-verbala budskapet inte stämmer överens, men då de inom F1 

arbetat länge tillsammans och har tydliga roller gentemot varandra kan det tänkas att 

problemet inte uppstår. I F4 däremot upplever respondenten att kommunikationen är av alltför 

formell karaktär, vilket anses komma från bolagets ursprung i ett tidigare familjeägt 

perspektiv. Han berättar att kommunikationsvägarna är långa och svårare än vad som behövs 

för att skapa effektivitet. Resultatet av det är att det tar mycket tid i anspråk, det är svårt att 

fatta beslut och arbetet går långsamt. Samtidigt skapar det en viss ”misstro” mellan 

medarbetarna då beslut utan en formell skriftlig kommunikation inte tas på allvar. Mazzei 

(2010) betonar vikten av att använda kommunikationskanaler och instrument som skapar 

förutsättningar för de anställda att uttrycka sig. Enligt de olika situationerna hos 

studieobjekten så lyckas F1 och F2 uppnå en tillfredsställande kommunikation, medan det i 

F3 och F4 kan behövas vissa förbättringar.  

Grundstenen för kommunikation utgör tolkning av den information som förmedlas, att 

mottagaren kan förstå och tolka informationen på det sätt som sändaren avser (Jacobsen & 

Thorsvik 2008). Inom ekonomifunktionen utgör inte tolkningen något större problem då 
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kommunikationskanalerna är korta samt att alla använder samma jargong. Dock uppstår vissa 

svårigheter när kommunikationen sker mellan andra avdelningar inom företagen. I F1 berättar 

respondenten att det har blivit viktigt för de på ekonomiavdelningen att förtydliga och 

säkerställa att den information som efterfrågas av andra funktioner är det som de förväntas få 

ut av den. Hon förklarar att de olika avdelningarna har olika sätt att prata på, använder olika 

begrepp och menar olika saker. Respondenten anser här att det kan vara bra att upprätta mer 

formella vägar för att kommunicera utåt i företaget, men att den inom funktionen är effektiv. I 

F3 anser respondenten också att det behövs mer information över avdelningarna, men att det 

är tiden som inte räcker till. ”Att tiden inte finns gör att man kanske missar förbättringar, man 

har inte tid att lyfta blicken och utvärdera” förklarar hon. Respondenten i F2 upplever att 

kommunikationen utåt i företaget skapar en viss form av ineffektivitet då det består av ett 

enormt informationsflöde, vilket leder till att viktig information kan gå förlorad. Det kan i sin 

tur påverka måluppfyllelsen och erhållandet av konkurrensfördelar då en välformad och 

effektiv kommunikationsprocess, där ovan nämnda problem åtgärdas, är av vikt för att uppnå 

det (Kandlousi, Ali & Abdollahi 2010). 

5.4	  Hantering	  av	  upptäckta	  fel	  och	  oegentligheter	  

I de flesta fall när intern kritik framförs handlar det ofta om kända interna problem eller 

förhållanden, och som sällan är av så dramatisk och hemlig karaktär i jämförelse med de fall 

som uppmärksammats i media (Hedin, Månsson, Tikkanen, 2008). Respondenten i F4 

beskriver bland annat tendensen till att inte rapportera misstankar om fel och oegentligheter 

inom organisationen då det kan vara svårt att backa upp ett sådant påstående, trots att det 

kanske är ett välkänt problem inom organisationen. Han menar att det kan kosta på att 

rapportera. Respondenten i F1 säger, gällande fel, att de ofta är medvetna om de egna 

bristerna och att det är en del av att utveckla och lära sig av dem.  

Wikland (2012) menar att kompetensen är viktig för att upptäcka och fånga in oriktiga 

uppgifter eller misstänkta oegentligheter som kan existera. Det förstärks av Hooks et.al (1994) 

och de fyra processerna kring etiskt resonemang. Den första processen utgör Sensitivity vilket 

går ut på att individen besitter den etiska känslighet och kompetens som krävs för att upptäcka 

fel och oegentligheter. Som nämns ovan är kompetensen och förståelsen inom samtliga 

företag god, speciellt inom F1 och F2, vilka ger en bild av att de har förmågan att upptäcka fel 

och oegentligheter.  
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Inom ekonomifunktioner tror respondenten i F1 att felaktigheter till följd av bristande 

kompetens är det stora problemet. Oegentligheter anser både respondenterna i F2 och F3 

främst sker på en högre nivå, då möjligheten inte riktigt finns på samma sätt i de lägre 

nivåerna. Då handlar det främst om att missbruka sina befogenheter eller sin maktposition. 

Dock anser respondenterna i samtliga företag att det oavsett summa inte är värt att begå 

oegentligheter, något som kan kopplas till en stark moral inom yrket. Den interna styrningens 

första komponent, kontrollmiljö, belyser bland annat vikten av att värderingar genomsyrar 

samtliga anställda inom företagen (Van Fleet & Griffin 2006), och det framställs råda hos 

respondenterna då vikten av en hög integriteten finns hos dem. Dock ska det nämnas att F1 

och F2 anses besitta det i högre grad genom hela organisationen då det till exempel lyfts redan 

vid rekryteringen. I F3 och F4 verkar integriteten finnas hos respondenterna själva, men som 

kan vara till följd av tidigare anställningar. Det kan tänkas bidra till att oegentligheter inte 

begås från första början. Samtliga respondenter gav ett intryck av självsäkerhet i sina 

respektive roller vilket Trevino (1986) menar har en påverkan på det moraliska handlandet. 

Internrevisorerna & PwC (2007) tar upp vikten av tydliga instruktioner och ansvarsfördelning 

i sin tolkning av COSO-modellen, då tydlighet skapar en standard för organisationens 

styrning. I samtliga företag verkar direkt uttalade regler saknas när det gäller att rapportera fel 

eller oegentligheter. Det består mer av praxis än policys, vilket Jacobsen & Thorsvik (2008) 

bland annat tar upp då de anser att agerandet kan vara något som ”sitter i väggarna”. I 

samtliga företag berättar respondenterna att vid upptäckten av oegentligheter skulle de vända 

sig till närmsta chef. Respondenten i F3 skulle alternativt vända sig till den överordnande till 

den som begått oegentligheten. I dessa fall har respondenterna vägt mellan olika alternativ att 

rapportera men även om det är dennes skyldighet att rapportera utifrån de egna etiska 

resonemangen, vilket utgör den andra processen Reasoning i det etiska beslutsfattandet (Hook 

et.al 1994). Vid utebliven önskad respons skulle respondenterna i F1 och F2 ta det vidare 

ännu ett steg för att uppnå en lösning snarare än att låta det vara. I de två företagen beskrivs 

det vara tillräckligt högt i tak för att ta problemen vidare. Trevino (1986) menar att en 

normativ struktur och där andras ”goda” beteende påverkar individer i stor grad, som anses 

råda i F1 och F2, påverkar det moraliska handlandet positivt. Respondenten i F3 skulle vilja ta 

det vidare trots att hon inte riktig vet vart hon ska vända sig, något som kan tänkas bero på 

hennes personliga egenskaper. Vikten av personliga egenskaper vid whistleblowing är något 

som också lyfts av Trevino (1986). En liknande situation råder även i F4. Felaktigheter 

hanteras relativt effektivt i F1 och F2 då det rättas till vid upptäckt, samt vid svårigheter kan 
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F1 ta in extern hjälp. I F3 kan fel däremot vara svårare att upptäcka då tiden inte riktigt räcker 

till. Liknande resonemang finns hos F4 då de av tradition jobbar mer detaljinriktat samt att 

inte har den förståelse för alla delar av verksamheten som önskas.  

Då det inte finns tydliga regler och rutiner kring hantering och rapportering av fel eller 

oegentligheter kan det finnas ett gap mellan hur företaget förväntar sig att de anställda ska 

agera och vad den enskilde anser är rätt sätt att hantera det på. Wells (2004) och Doyle, Weili 

& McVay (2007) menar att mindre företag med otydliga rutiner och processer löper större 

risk för att oegentligheter sker. F3 och F4 kan tänkas ha en större risk för det än F1 och F2 då 

de har en kultur som upplevs föråldrad, samt att F4 befinner sig i en stor förändringsfas. 

Kontrollmiljön och kommunikationen är inte lika integrerat med övriga avdelningar inom 

företagen som det framställs vara i F1 och F2. Kaplan & Schultz (2007) menar att en effektiv 

whistleblowing-process är en betydande kontrollmekanism för att förhindra och upptäcka 

oegentligheter. Trots det så är det endast F2 som har en intern whistleblowing-funktion. Dock 

är inställningen till en sådan överlag god bland respondenterna då de anser att fel och 

oegentligheter måste kunna lyftas och inte bara bero. I F4 berättar respondenten, vilket även 

respondenten i F3 nämner, att det är för dyrt att införa en sådan funktion i förhållande till 

storleken på företaget. Dock påpekar han att det är underligt att en sådan funktion främst finns 

i större företag där en väletablerad internstyrning i regel finns, då det är vanligare med fel och 

oegentligheter bland mindre företag. 

Whistleblowing är en komplex process av beslutsfattande snarare än en handling, där 

individens personliga egenskaper och ståndpunkter spelar stor roll (Hooks et. al 1994, Elliston 

1982). Vidare beskrivs flera steg i beslutsprocessen som en person går igenom vid upptäckten 

av ett fel eller en oegentlighet, där för- och nackdelar vägs kring ansvar, grad av allvarlighet 

och eventuella repressalier mot att göra det som är etiskt rätt. Majoriteten av respondenterna 

anser att de skulle rapportera, men att det kanske främst gäller de mer formella formerna som 

att gå till den närmaste chefen. I F2, där det finns möjlighet att rapportera mer informellt 

genom whistleblowing, berättar respondenten att han skulle dra sig för att rapportera större 

oegentligheter som pågår högre upp i nivåerna. Han menar att det ligger i mångas natur att det 

kostar på sig att rapportera, att det kan kännas som skvaller, vilket ringer negativt. Trevino 

(1986) menar att förekomsten av bestraffning eller att individen måste stå till svars för sina 

handlingar påverkar agerandet, vilket skulle kunna förklara att respondenten hellre byter jobb 

än rapporterar större oegentligheter. Dock anser F2 att anställda i Sverige trots allt är bra 
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skyddade mot repressalier och avsked vid eventuell whistleblowing genom kollektivavtalet, 

men upplever ändå att det överlag existerar konsekvenser vid rapportering. 

 

Att inte behöva stå till svars för rapporteringen anser Baileys (2008) vara betydande för att 

undvika negativa konsekvenser för den som rapporterar. Verschoor (2010) och Kaplan & 

Schults (2007) påpekar de positiva effekterna av anonym rapportering då det leder till 

snabbare upptäckt och hantering samt att fler vågar rapportera. Miceli & Near (1995) menar 

dock att effekten blir mindre vid anonym rapportering då det inte tas på lika stort allvar om 

personen som rapporterar inte står för det, samt att möjligheten till återkoppling saknas. 

Inställningen hos våra respondenter är delade vad gäller anonym whistleblowing och dess 

effektivitet i form av kontrollfunktion. I F2 menar respondenten att han absolut skulle ta lika 

allvarligt på en anonym rapportering och lägga lika mycket tid på att undersöka och lösa 

detta. Respondenten i F3 upplever att hon inte är tillräckligt insatt i fenomenet för att ta 

ställning. I F4 tror däremot respondenten att det viktigaste inte skulle komma fram vid en 

anonym funktion. Det för att det skulle komma in så många rapporteringar att det skulle 

försvinna i allt brus samt att det skulle vara svårt att följa upp dem. I F4 finns istället en egen 

variant av funktionen whistleblowing då respondenten berättar att om någon under honom 

skulle upptäcka ett fel eller en oegentlighet skulle han ta på sig upptäckten och föra det vidare 

i syfte att skydda sina underordnade från eventuella konsekvenser. Respondenten upplevs 

både självständig i sin roll och oberoende i sin ställning vilket kan tänkas bidra till att han inte 

är rädd för konsekvenserna av ett eventuellt agerande (Trevino 1986).  
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6.	  Slutsats	  

Syftet med studien är att beskriva intern styrning i ekonomifunktionen avseende kontrollmiljö 

och kommunikation och information. Vidare vill vi beskriva hanteringen av formell 

rapportering av fel och oegentligheter samt förklara hantering av informell rapportering av fel 

och oegentligheter. 

Fråga 1.  Hur sker formell rapportering av upptäckta fel eller oegentligheter i 

ekonomifunktionen? 

Då den interna styrningen skiljer sig åt ser formell rapportering av fel och oegentligheter olika 

ut i företagens ekonomifunktioner. Kontrollmiljön samt den information och kommunikation 

som tar sig uttryck har en påverkan på hur och om rapportering sker. Komponenterna skapar 

förutsättning för hur den upplevda effektiviteten av rapporteringen blir samt om det ger den 

respons som önskas. Formell rapportering sker utifrån praxis snarare än uttalade riktlinjer och 

rutiner. De formella rapporteringsformerna består av att kontakta närmaste chef för att följa 

upp problemet. I två av företagen, F1 och F2, där företagskulturen upplevs genomsyra 

arbetsmiljön och där kommunikationen är öppen och effektiv, upplever respondenterna att 

rapportering till närmsta chef ger önskad respons. Det är högt i tak och ekonomifunktionen 

har en hög integritet gentemot ledningen, vilket bidrar till att tillförlitlig finansiell 

rapportering säkerställs samt att lagar och regler efterföljs. I F3 och F4 råder en miljö och 

kultur som respondenterna inte identifierar sig med fullt ut, kommunikationen är ineffektiv 

eller bristfällig. Att uppfylla tillförlitlig finansiell rapportering och att lagar och regler 

efterföljs blir svårare då förståelsen eller tiden inte räcker till. Bristerna som finns i F3 och F4 

ger upphov till mer informella metoder att rapportera i form av skvaller, eller att individer 

väljer att inte rapportera alls. 

Fråga 2.  Hur ser informell hantering av upptäckta fel eller oegentligheter ut i 

ekonomifunktionen? 

Den informella hanteringen av upptäckta fel och oegentligheter i form av whistleblowing är 

inte ett etablerat och utbrett verktyg inom företagens ekonomifunktioner. Endast i F2 finns 

möjligheten att rapportera via en sådan funktion. Dock tycks whistleblowing-funktionen inte 

vara ett verktyg som bör används av eller inom ekonomifunktionen då den anses vara till för 

fel, oegentligheter eller missförhållanden av större och tyngre karaktär.  
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Whistleblowing som kontrollmekanism har inte den betydelse som vi till en början antagit. 

Det kan bero på att fenomenet helt enkelt inte är vanligt i svenska företag. Kulturen som finns 

i Sverige kan ha en betydelse då det inte är ett naturligt sätt för människor att rapportera på, 

att skvallra ringer negativt i många öron. Vidare kan det bero på att våra studieobjekt är 

mindre företag i den bemärkelse att en whistleblowing-funktion skulle kosta för mycket. Dock 

så verkar det finnas en asymmetri då mindre företag i regel har större behov av en sådan 

funktion på grund av att den interna styrningen inte är lika väletablerad. Fel och 

oegentligheter är vanligare i mindre företag än i större, och därav borde effektiviteten av att 

lyfta dessa vara större. En tanke tar form att de större företagen som använder whistleblowing 

som rapporteringsfunktion gör det mer av legitima skäl, det vill säga att det ska se bra ut på 

papper. Studier vi tagit del av visar bland annat på att whistleblowing inte utgör en effektiv 

funktion i sig utan det krävs att resurser läggs ner på att problemet hanteras effektivt.  

Studien konstaterar att den interna styrningen är av stor vikt inom ekonomifunktionen för att 

hantera och rapportera fel och oegentligheter. Vi hoppas att vår studie kan vara en indikation 

till fördjupande studier inom området. 
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7.	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Under studiens gång har många nya tankar och funderingar tagit form. Whistleblowing har 

inte den betydelse som vi från början trodde men inställningen till fenomenet är teoretiskt sett 

positiv hos våra respondenter. Dock funderar vi på hur det ser ut i praktiken. Det skulle då 

vara intressant med en fördjupande studie i form en kvantitativ enkätundersökning av 

inställningen till whistleblowing inom ekonomifunktionen. Att finna ett samband mellan 

inställningen och den interna styrningen tror vi skulle ha en betydelse för att förklara varför 

funktionen inte används i större utsträckning. Ett annat förslag är att undersöka huruvida 

företag som använder sig av en whistleblowing-funktion hanterar det effektivt och som ett 

etablerat verktyg för att upptäcka fel och oegentligheter eller om det endast finns för legitima 

skäl. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

 

Kan du berätta lite kort om företaget? 

Vilken är din roll inom företaget? 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Vilken funktion jobbar du med? 

- Hur ser arbetsgruppen ut på din 

arbetsplats? Samarbetet? 

- Rätt kompetens & utbildning? 

 

Vad har ni för mål och hur gör ni för att nå 

dem? 

Hur ser du på kommunikationsflödet inom 

arbetsgruppen? Kanaler? 

Innehåller informationen relevanta uppgifter 

för att du ska kunna genomföra dina 

arbetsuppgifter på bästa sätt? 

Företagets etiska värderingar  

- Hur ser de ut, stämmer de överens 

med dina egna? 

- Samma bild av att göra rätt saker? 

 

 

Frågorna har som syfte att ge oss en 

bakgrund samt en bild av den interna 

styrningen gällande kontrollmiljö & 

information/kommunikation för att sedan 

kunna ske vad de har för påverkan av 

hanteringen av upptäckta fel. De olika 

operationaliseringarna av den interna 

styrningen (kontrollmiljö & 

information/kommunikation) utgår från den 

teoretiska referensramen. 

 

Ger även vissa situations- och 

personspecifika variabler som tas upp i 

Trevinos modell över etisk beslutfattande – 

grund för eventuell informell hantering av 

felaktigheter & ogentligheter 

 

 

  



 

 

Scenario  

Du sitter med leverantörsfaktura som du 

misstänker att något inte står helt rätt till 

med, och vill inte godkänna den till en 

början. 

 

 

Förtydligar en situation för respondenterna 

att förhålla sig till inför kommande frågor 

 

I den här situationen, hur går man praktiskt 

tillväga för att hantera misstanken?  

(Vilka rutiner/metoder finns för att följa upp 

det här?) 

 

Frågeställning 1 – hur hanteras upptäckten av 

felaktigheter eller oegentligheter formellt 

 

Hur upplever du effektiviteten av 

hanteringen?  

 

Frågeställning 1 & 2 – om den upplevs 

effektiv kanske det inte finns behov av 

informell hantering 

 

Finns det något ytterligare sätt att hantera det 

på? Varför/varför inte?  

I många studier så betonas alltmer 

whistleblowing som en intern 

rapporteringsfunktion av upptäckta 

felaktigheter, hur ser du på en sådan funktion 

inom ert företag? Vad skulle den ha för 

effekt tror du?  

Hur skulle du bemöta sådan information om 

det kom från en anonym källa inom 

företaget? Och varför?  

 

Frågeställning 2 – finns det informellt sätt att 

hantera situationen, hur ser den ut och varför 

finns det? 

Inställningen till en eventuell 

whistleblowingfunktion för att förhindra 

oegentligheter och felaktigheter inom 

företaget 

 


