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Sammanfattning 
 
Titel: Tillämpning av COSO-modellen i en regional bank – en fallstudie på bankens arbete 

med intern styrning och kontroll 

Semnariedatum: 2016-06-03 
 
Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå 

 
Författare: Artur Umiastowski 

 
Handledare: Anna Glenngård 

 
Nyckelord: Intern styrning och kontroll, COSO-modellen, riskhantering, intressent och 

legitimitetsteorin 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och analysera hur Sparbanken Skåne arbetar med 

intern styrning och kontroll utifrån COSO-modellen samt förklara varför banken lägger 

arbete på det området. 

Metod: Fallstudien har en kvalitativ karaktär som bygger på fyra semistrukturerade 

intervjuer, en telefonintervju samt en dokumentstudie och lag- samt regelstudie. Studien har 

en induktiv utgångspunkt. 

Teoretisk referensram: Studien baseras på COSO-modellen, lagar och regler inom intern 

styrning och kontroll, intressent- samt legitimitetsteorin. 

Empiri: Empirin bygger på fyra semistrukturerade intervjuer, en telefonintervju med de 

relevanta till studien respondenter samt en dokumentstudie och lagstudie. 

Slutsats: Bankens arbete med intern styrning och kontroll bygger inte strikt på COSO- 

modellens fem komponenter. Genom att följa lagar och regler samt Finansinspektionens 

föreskrifter om intern styrning och kontroll, arbetar banken på annat sätt som indirekt 

omfattar de fem komponenterna i COSO-modellen. Banken ser arbetet med intern styrning 

och kontroll som en viktig aktivitet för att tillgodose sina intressenters behov samt behålla en 

legitim uppfattning hos samhället. 
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Abstract 
 
Title: Application of the COSO-framework in a Regional Bank – case study of the bank’s 

internal control 

Seminar date: 2016-06-03 
 
Course: FEKH69 Business Administration: Bachelor Degree Project in Financial and 

Management Accounting Undergraduate Level, 15 University Credit Points (ECTS-cr) 

Author: Artur Umiastowski 
 
Advisor: Anna Grannsgård 

 
Key words: internal control, COSO-model, stakeholder theory, legitimacy theory 

 
Purpose: The purpose is to study and analyze how the regional bank, Sparbanken Skåne is 

working with the internal control based on the COSO-framework and to answer why the bank 

is working with the internal control. 

Methodology: The case study has a qualitative approach, with an inductive profile. The 

empirical data has been gathered through four semi-structured interviews with employees 

from the bank and a phone interview with an internal accountant. The study is also based on 

relevant documents and laws and regulations. 

Theoretical framework: The theory used in this study is based on the COSO-framework, 

internal control, stakeholder theory and legitimacy theory. 

Empirical foundation: The empirical data used in this case study is mostly based on the 

interviews with the employees of Sparbanken Skåne. The study is also based on relevant 

documents and laws and regulations. 

Conclusion: The internal control of the bank is not strictly based on the five components of 

the COSO-framework. Instead, the bank is following laws and regulations of Swedish 

Financial Supervisory Authority, which indirectly involves the five components of the 

COSO-framework. The bank sees internal control as a necessary activity to fulfill the 

stakeholder’s needs and build legitimacy among its stakeholders. 
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1. Inledning 
Det första kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrunden till studien och belysningen av 
ämnet intern styrning och kontroll. Därefter går det över till en problemdiskussion som 
mynnar ut i ett syfte. Därtill presenteras också studiens avgränsning och målgrupp. 

 
 

1.1 Bakgrund 
 

I skuggan av de senaste årens uppmärksammade företagsskandaler har intresset för begreppet 

intern styrning och kontroll ökat avsevärt. Bristerna i företagens interna styrning och kontroll 

har varit tydliga och förstärkt ännu mer vikten av ett fungerande och pålitligt system för  

intern styrning och kontroll (Wikland, 2014). Som en konsekvens av företagens ökade 

komplexitet, inte minst på grund av den tekniska utvecklingen pågår en ökad medvetenhet 

kring riskernas negativa påföljder. I en rapport påvisade konsultföretaget McKinsey att en 

bristande intern styrning och kontroll kan ha större påverkan på företagets resultat än det 

övergripande strategiarbetet (Arwinge, 2014). En fungerande intern styrning och kontroll är 

en fråga för hela organisationen och det är ledningens grundläggande uppgift att säkra så att 

arbetet leder till att verksamheten uppfyller uppsatta mål (Wikland, 2014). 

 

Den 28 augusti 2010 meddelade Finansinspektionen (FI) om att HQ Banken inte uppfyllde de 

grundläggande kraven för driva en bank och värdepappersrörelse och beslutade att dra in HQ 

Bankens tillstånd med omedelbar verkan. Bristerna var allvarliga och bland annat hade 

banken länge drivit en mycket riskfylld verksamhet och övervärderat sina tradingportföljer. 

Dessutom presenterade banken felaktiga värden i sina årsredovisningar, i syfte att dölja sin 

kapitalbrist som pågick ända sedan 2008. Bankens styrelse och verkställande direktören hade 

därmed gjort sig skyldiga till ett olagligt risktagande och dessutom brutit mot grundläggande 

redovisningsregler. Förutom bristerna i riskhanteringen gjorde sig styrelsen samt 

verkställande direktören även skyldiga till att ha underlåtit att anlita kompetent samt 

oberoende bemanning till sin riskavdelning, som dessutom FI påpekade redan i 2008. Två år 

senare hade ännu ingen ledning tillsats som hade kompetens om bankens riskfyllda 

tradingverksamhet, som också utgjorde en mycket central roll i hela verksamheten 

(Finansinspektionen, 2010). 

Enligt International Monetary Fund (IMF) uppskattningar uppgår det ackumulerade värdet av 

den   globala   penningtvätten   till    mellan   två   och   fem    procent    av   världens     totala 
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bruttonationalprodukt (IMF, 1998). Det motsvarar i absoluta tal ett värde på mellan 560 

miljarder dollar till 1.5 triljoner dollar (The Financial Action Task Force, 2016). I Sverige 

tvättas årligen pengar till ett värde motsvarande ungefär 100 miljarder kronor 

(Finansinspektionen, 2015). Över tiden har ökningen haft en växande trend och under 2014 

inledde FI sin största granskning någonsin av de svenska storbankerna. Resultatet tyder på att 

hanteringen av penningtvätt inte har varit prioriterad hos de svenska storbankerna, särskilt när 

det gäller kundgrupper i riskzonen. Det gäller till exempel högtuppsatta individer som är 

bosatta utomlands eller förmögna kunder som har stora tillgångar placerade på utländska 

konton (Svenska Dagbladet, 2014). 

De senaste årens granskningar har visat att det förekommer stora brister i de svenska 

storbankernas metoder för intern styrning och kontroll. Så sent som under 2015, bötfällde FI 

både Nordea och Handelsbanken, för en bristande riskbedömning av kunderna (Dagens 

Nyheter, 2015). Vid en granskning av SEB, visade det sig att bankens dotterbolag hade under 

en längre tid saknat en övergripande riskkontroll, vilket sågs som en mycket allvarlig brist 

och FI beslutade att tilldela båda dotterbolagen straffavgifter på 15 miljoner kronor vardera 

(Finansinspektionen, 2008). En annan granskning visade att Swedbank har haft bristande 

rutiner vid hanteringen av personer med insiderinformation (Dagens Nyheter, 2016). 

Som svar på de skandaler som ägde rum i USA på 80-talet, beslutade den amerikanska 

kongressen om en ökad reglering av börsbolagen. Resultatet mynnade 1985 ut i grundandet 

av en kommitté, The Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO). Organisationen undersökte företagsskandalerna och presenterade i en rapport en rad 

åtgärder för att förhindra förekomsten av fler skandaler. Åtgärderna som föreslogs bestod av 

lagändringar, rekommendationer men också ökade kompetenskrav på revisorerna. Rapporten 

blev startskottet för en ökad granskning av företagens arbete med intern styrning och kontroll, 

vilket ledde till skapelsen av ett COSO:s ramverk (Wikland, 2014). Ramverket används än 

idag för att utveckla, implementera samt fortlöpande hantera den interna styrningen och 

kontrollen samt bedöma dess effektivitet (COSO, 2013). 

 

Från och med 1 april 2014 införde FI nya föreskrifter och allmänna råd beträffande bankernas 

intern styrning och kontroll. De nya föreskrifterna omfattar skärpta krav på företagens interna 

regler, rutiner samt processer och har som syfte att säkra företagens interna styrning och 

kontroll. FI menar att föreskrifterna ses som en nödvändighet för att garantera att finansiella 

företag har goda arbetsmetoder för intern styrning och kontroll, vilket förhoppningsvis ska 

leda till solida banker men också stabila finansiella marknader (FFFS 2014:1). 
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1.1 Problemdiskussion 
 
Wikland (2014) påpekar att den främsta anledningen bakom skapelsen av COSO var 

bedrägerier hos stora börsbolag. Under senare år har det visats sig att arbetet med intern 

styrning och kontroll hos stora börsbolag skiljer sig från medelstora och mindre bolag. 

Wikland (2014) förklarar att de medelstora och mindre företagen har starkare vilja att ha en 

god kontroll än stora börsbolag där det ofta är ledningen själv som arbetar med 

kontrollhanteringen. Det är också lättare för de anställda att erhålla signaler från ledningen i 

ett mindre företag med färre hierarkiska nivåer. Informationen filtreras heller inte bort, då 

organisationen är liten med få antal nivåer. Det innebär också en mindre problematik vid 

dokumenteringen, då saker kan förmedlas muntligt istället. 

När det gäller Sparbanken Skåne så arbetar den aktivt med intern styrning och kontroll  

genom att tillämpa modellen med tre försvarslinjer (Sparbanken Skåne, 2016). Enligt FI:s 

databas har banken inte blivit varnad för några brister i den interna styrningen och kontrollen, 

vilket ledde mig in på frågeställningar som problematiseras i denna uppsats. 

Mot bakgrund av de senaste årens granskningar i storbankernas verksamheter syftar 

uppsatsen till att studera och analysera hur en mindre, regional bank arbetar med intern 

styrning och kontroll utifrån COSO-modellen. Av intresse är också att förklara varför banken 

lägger tid och resurser på att arbeta aktivt på det området. 

I detta sammanhang är det värdefullt att belysa kopplingen till legitimitetsteorin som har sin 

grund i att organisationer ständigt strävar efter att bedriva sin verksamhet utifrån regler och 

normer som finns i den omgivningen de är verksamma inom och på det sättet anses som 

legitima hos sina intressenter (Ljungdahl, 1999). Legitimiteten är avgörande för 

organisationens överlevnad (Gray, Owen & Adams, 1996). Legitimitetsteorin kompletteras  

av  intressentteorin,  där  intern  styrning  och  kontroll  är  ett  sätt  för  organisationen       att 

tillmötesgå skilda krav från intressenterna vilket resulterar i legitimitet (Ljungdahl, 1999).    I 

uppsatsen kommer jag undersöka om det resonemanget stämmer. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera och analysera hur Sparbanken Skåne arbetar med intern 

styrning och kontroll utifrån COSO-modellen, samt förklara varför banken lägger arbete på 

det området. 
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1.3 Avgränsning 
Studien avgränsas till att beröra ett fallföretag från banksektorn med ämnesval kopplat till 

begreppet intern styrning och kontroll. Eftersom begreppet är mycket omfattande måste vissa 

begräsningar upprätthållas. Frågor som kommer behandlas rör ämnets viktiga delar, såsom 

COSO-ramverket för intern styrning och kontroll samt lagar och regler som bankerna måste 

följa i sitt arbete med intern styrning och kontroll. Anledningarna till varför dessa 

infallsvinklar valdes är för att dessa ansågs som mest relevanta för studien. 

1.4 Målgrupp 
Jag har antagit att läsaren har en tillräckligt god insikt samt förståelse för begreppet intern 

styrning och kontroll. Målgruppen består av samtliga som har ett intresse samt vilja av att öka 

sin förståelse för ämnet. Det är främst andra studenter som är intresserade av att ta del av 

innehållet och använda det som inspirationskälla till sina egna studier inom liknande 

ämnesval. Målgruppen består även av styrelser, ledningar samt funktioner som har ett intresse 

att öka sin förståelse för begreppet intern styrning och kontroll inom banksektorn. 
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1.5 Disposition 
 
 
 

Kapitel 2. Metod 

I detta kapitel beskrivs och förklaras studiens val av tillvägagångssätt. Studien bygger på en 

kvalitativ vetenskaplig ansats med induktiv utgångspunkt. Senare beskrivs och förklaras val 

av forskningsdesign som baserar sig på en fallstudie. Avslutningsvis presenteras metodkritik. 

 
 
 

Kapitel 3. Teoretiskt ramverk 
 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av begreppet intern styrning och kontroll. Senare 

presenteras det teoretiska ramverket som utgörs av COSO-modellen samt det praktiska som 

består av lagar och regler. COSO-modellen utgör den beskrivande teorin som hjälper till att 

svara hur fallföretaget arbetar med intern styrning och kontroll. Den förklarande teorin utgörs 

av intressent- och legitimitetstoerin samt lagar och regler. 

 
 
 

Kapitel 4. Empiri 

Kapitlet bygger på det insamlade materialet från genomförda intervjuer samt dokument om 

fallföretaget. Strukturen följer COSO-modellens fem komponenter samt lagar och regler som 

banken efterlever i arbetet med intern styrningen och kontrollen. 

 
 
 

Kapitel 5. Analys 

I detta kapitel presenteras studiens analys. Som underlag användes det empiriska materialet i 

kombination med det teoretiska ramverket uppdelat efter COSO-modellens fem 

komponenter. 

 
 
 

Kapitel 6. Resultat 

Kapitlet beskriver studiens resultat samt en diskussion av det. Det ges även förslag till fortsatt 

forskning. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt för att uppnå uppsatsens syfte. Alla 
metodval förklaras och motiveras för att ge läsaren en så bra bild som möjligt om studiens 
utveckling från början till slut. Fallstudien har en kvalitativ karaktär som bygger på fyra 
semistrukturerade intervjuer, en telefonintervju samt en dokumentstudie och lag- samt 
regelstudie. Studien har en induktiv utgångspunkt. Kapitlet avslutas med en kritisk reflektion 
av använda metoder. 

 
 

2.1 Vetenskaplig ansats 
 
 

I denna studie valdes en kvalitativ ansats. Enligt Bryman & Bell (2011) är en kvalitativ  

metod tillämpad vid genomförande av djupare studier. Målet med en kvalitativ 

forskningsmetod är att kunna se världen med samma ögon som den personen som studeras 

Bryman & Bell (2011). Det innebär att forskaren måste komma nära de individer, grupper 

eller organisationer som studeras för att kunna förstå den situation de befinner sig i (Holme & 

Solvang, 1997). Eftersom det empiriska materialet i denna studie utgörs främst av  

genomförda intervjuer med respondenter hos fallföretaget, ansågs den kvalitativa metoden 

mest lämplig att använda. Samtidigt är avsikten med denna studie att göra en djupgående 

analys av en unik företeelse, såsom arbetet med intern styrning och kontroll hos Sparbanken 

Skåne. För att uppnå studiens syfte lämpade sig därför den kvalitativa ansatsen mest. 

Enligt Holme & Solvang (1997) finns det två typer av förhållanden mellan teori och praktik 

som används vid en teoretisk undersökning av en företeelse. En deduktiv som bygger på en 

bevisande metod, och en induktiv som bygger på en upptäckande metod. Enligt Bryman & 

Bell (2011) bygger en deduktiv ansats på att hypoteser som utgör grunden för 

undersökningen, härleds ur en viss teori inom ett visst ämne. Hypoteserna prövas senare mot 

det insamlade materialet, och möjliggör att teorins tilltro kan testas (Holme & Solvang,  

1997). Som utgångspunkt till denna studie, valdes en induktiv ansats. Den bygger på att 

teorivalet, bestäms efter det insamlade materialet. En induktiv ansats har en nära koppling till 

kvalitativa metoder på studier, vilket också har förstärkt motivet att välja detta angreppssätt 

(Bryman & Bell, 2011). 
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2.2 Fallstudie 
Denna uppsats behandlar en specifik företeelse på ett fallföretag, vilket gör att 

fallstudiemetoden ses som mycket passande till denna uppsats. Marriam (1994) beskriver att 

fallstudien ses som en mycket passande metod vid undersökning av en specifik företeelse. 

Yin (2007) menar att fallstudier föredras vid frågeställningar som vill besvara frågan hur  

samt varför, vilket också tydligt beskrivs i syftesformuleringen i första kapitlet. Fallstudier 

ska föredras om forskaren saknar kontroll över den konkreta situationen där beteendet 

förekommer. Genom en fallstudie undersöker man faktorer som präglar ett relevant ämne och 

försöker kartlägga hur dessa samspelar med varandra Marriam (1994). 

Fallstudiemetoden ses som relevant i denna studie på grund av fördelen att kunna behandla 

många olika typer av insamlad data (Marriam, 1994). Samtidigt påpekar Yin (2007) är 

dokument av olika slag är ytterst relevanta för fallstudieundersökningar. Yin (2007) nämner 

sex stycken olika datakällor som kan tillämpas i fallstudier. Dessa är personliga anteckningar, 

dokument, intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer samt artefakter. Den 

främsta datakällan som används i denna studie utgörs av de genomförda intervjuerna.  

Lundahl & Skärvad (1999) beskriver att som primärkälla räknas de källor som har samlats in 

för studiens syfte. Sekundärkällorna utgörs av källor som andra har samlat in. Enligt Yin 

(2007) är intervjuer den viktigaste källan i en fallstudie. Det är också den källan som denna 

studie baserar sig främst på. Som sekundärkällor användes rapporter, årsredovisningar, lagar 

och föreskrifter samt bankens uppförandekod. 

2.2.1 Val av fallföretag 

 
Sparbanken Skåne bildades så sent som 2014 och det innebär att banken befinner sig i en 

mycket tidig fas i sin livscykel. Banken är i en tillväxtfas men har en regional begränsning att 

ta hänsyn till. Samtidigt kan man ställa sig frågan hur väl ”inkörda” är bankens processer, 

rutiner samt system för den interna styrningen och kontrollen. Banken klarat sig väl i FI:s allt 

mer intensivare granskningsarbete av bankernas hantering av intern styrning och kontroll. 

Begreppet intern styrning och kontroll får allt mer uppmärksamhet internationellt sett men det 

har även uppmärksammats fall i Sverige då de stora svenska bankerna har under de senaste 

åren blivit tilldelade straffavgifter för sina bristande rutiner i intern styrningen och kontrollen. 

Banker utgör mycket viktiga institutioner, vilket har också föranlett skärpta regelverk kring 

deras transparens samt krav på intern styrning och kontroll. Till skillnad från de stora 

bankerna   agerar   Sparbanken   på   en   regional   marknad   med   avsevärt   mycket mindre 
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affärsvolymer. Sparbanken har rötter i Skåne sen 1800-talet och har sen dess setts som en 

solid samt förtroendegivande aktör med kundrelationer som kännetecknas av långvarighet  

och kännedom. Sammanfattningsvis mynnar valet av just Sparbanken Skåne ut i ett intressant 

ämnesval och leder till frågor såsom hur och varför Sparbanken Skåne arbetar med intern 

styrning och kontroll. 

2.2.2 Kontakt med fallföretaget 
 

Bryman & Bell (2011) beskriver att kontakten med fallföretaget kan ske via telefon eller  

brev, där båda formerna rekommenderas. Författarna beskriver att genom telefonsamtalet 

söker man upp den person som lämpar sig bäst för studien. Sedan kontaktas personen i syfte 

att boka intervju. Det var också så kontakten med fallföretaget gick till. Den initiala  

kontakten skedde via ett telefonsamtal. Avsikten med samtalet var att få kontaktuppgifter till 

studiens första respondent. Efter ett lyckat samtal kontaktades sedan respondenten via mail, 

där en förfrågan om bokning av intervjun skickades. Svaret var positivt och första intervjun 

genomfördes med chefen för Private Banking. Därefter fanns det en möjlighet att intervjua 

fler personer. Valet av respondenter skedde med hänsynstagande till studiens trovärdighet,  

där respondentens yrkeskompetens och kännedom om fallföretaget samt dess arbete med 

intern styrning och kontroll beaktades. Samtliga respondenter hade mycket god insikt i 

verksamhetens arbete med intern styrning och kontroll. I valet av respondenter beaktades 

även respondenternas olika befattningar för en ökad spridning på datainsamlingen. Målet var 

att informationen skulle komma från olika personer, vilket skulle generera olika insikter till 

studiens materialinsamling. Som en oberoende respondent intervjuades även bankens interna 

revisor. 
 

Namn Yrkestitel Datum Plats 

Anders Hansson Chef Private Banking 2016-05-03 Huvudkontoret i Lund 

Mikael Helgesson 
Rådgivare Private 

Banking 
2016-05-09 Huvudkontoret i Lund 

Ann-Louise Harsten 
Chief Compliance 

Officer 
2016-05-19 Huvudkontoret i Lund 

Magnus Larsson Chef för Risk 2016-05-19 Huvudkontoret i Lund 

Mats Green Internrevisor 2016-05-23 Telefonintervju 

Figur1. Tabell över genomförda intervjuer. 
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2.2.3 Genomförande av intervjuerna 
Syftet med intervjuerna var att försöka samla in så mycket empiriskt underlag som var 

nödvändigt för att besvara studiens syfte. Det krävdes en tillräcklig mängd material så att en 

praktisk samt teoretisk analys kunde genomföras. Således skapades intervjumallarna på ett 

sätt som återspeglade studiens syfte. Ämnesområden som präglade intervjumallarna återfinns 

och beskrivs i nästkommande kapitel. 

Enligt Merriam (1994) är intervjuer den primära informationskällan vid en fallstudie, där 

syftet är att få en viss typ information som någon annan innehar och försöka komma åt 

personens synsätt på saker och ting. Yin (2007) bekräftar att intervjuer är viktiga 

informationskällor eftersom fallstudier ofta har fokus på människor. Efter att den initiala 

kontakten med fallföretaget var etablerad, bokades den första intervjun. Bokningen skedde  

via mail och platsen för intervjun valdes av fallföretaget, vilket praktiskt sett var mycket 

bekvämt för båda parterna. Intervjuerna var semistrukturerade och ägde rum i ett avskilt 

konferensrum på Sparbankens huvudkontor på Byggmästaregatan 4 i Lund. Förutsättningarna 

för genomförandet var optimala, då det inte förekom några störningsmoment som kunde störa 

varken intervjun eller det inspelade materialet. Enligt Merriam (1994) har metoden med 

ljudinspelning den egenskapen att det går senare att obehindrat analysera det inspelade 

materialet. Det är också ett bra tillfälle att lyssna på sina egna frågor och förbättra de inför 

nästa intervjutillfälle. Yin (2007) menar att ljudinspelning ger en riktigare och mer komplett 

återgivning av intervjun. Varje intervju började med en kort presentation av forskaren samt 

forskningsämnet. Därefter fortsatte intervjun i enlighet med den i förväg utskickade 

intervjumallen. I Bilaga 1, 2 och 3 finns de intervjuunderlag som användes. Intervjun med 

internrevisorn skedde via telefon, då det fanns logistiska hinder för en personlig intervju. 

Revisorn ställde upp för intervjun på sin arbetstid, vilket kan förklara hans bristande 

flexibilitet. Bryman & Bell (2011) beskriver att fördelen med telefonintervjuer är att de är 

lättare att genomföra med personer som är svåra att få tag i. 

Enligt Merriam (1994) är frågeformuleringen en viktig aspekt av intervjumetoden. Merriam 

(1994) förklarar att om frågorna är tydligt formulerade och förståeliga för respondenten, så 

kommer kvaliteten på informationen var bättre. Dessutom bör man i formuleringen av 

frågorna också beakta språkets och ordvalets begriplighet för respondenten. För att undvika 

missförstånd eller misstolkningar, formulerades frågorna i punktform på ett pedagogiskt sätt 

med en enkel och lättläst struktur. Ordvalet samt den estetiska uppbyggnaden i intervjumallen 

skedde med noggrannhet och omtanke för respondentens bästa. Vid framställningen av frågor 
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undveks ledande frågor, enligt Merriam (1994) har dessa en tendens att vilseleda 

respondenten, vilket kan snedvrida svaret och försämra resultatet. Relationen med 

respondenterna samt fallföretaget i övrigt var mycket positiv under hela studiens gång. 

Beskedet om bokad förstaintervju var mycket glädjande och det var med en ödmjukhet och 

tacksamhet för respondenten som intervjuerna utfördes. Merriam (1994) förklarar att 

intervjuaren måste ha ett förhållningssätt mot respondenten som bygger på öppenhet och 

ödmjukhet. Informationen från respondenterna ska tolkas objektivt och intervjuaren ska inte 

ha en ”förutfattad” åsikt om vad svaret kommer att bli. Arbetet med intervjuerna i denna 

studie har också präglats av en sådan inställning till respondenterna. 

2.2.4 Andra informationskällor 
Förutom genomförda intervjuer utfördes också en dokumentinsamling. Enligt Merriam 

(1994) anses dokument utgöra en mycket god informationskälla av flera anledningar. De 

genererar bättre och mer omfattande information än andra källor. Dokumenten är också en 

stabil och objektiv informationskälla som inte påverkas av forskarens valda studieområde och 

kan analyseras obehindrat mycket. Yin (2007) beskriver att dokument av olika slag är 

tillämpbara i alla fallstudier. Dokumenten som användes till det empiriska underlaget bestod 

av Sparbanken Skånes årsredovisning för kalenderåret 2015, en framtagen rapport som följer 

FI:s föreskrifter om informationskrav samt bankens uppförandekod. Rapporten  och 

årsredovisningen innehåller en mängd viktiga delar kopplade till intern styrning och kontroll 

och anses vara till stor nytta i denna studie. I dokumenten beskrivs bankens konkreta arbete 

med riskhantering och riskstrategi, det ges också en tydlig bild på organisationsstrukturen 

samt ersättningspolitiken. 

Utöver dokumentinsamlingen genomfördes också och lag- samt regelstudie. För att kunna 

svara på frågan varför Sparbanken Skåne arbetar med intern styrning och kontroll studerades 

lagar, främst Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF), föreskrifter från FI, 

FFFS 2014:1 samt allmänna råd och riktlinjer som banker på den svenska finansmarknaden 

ska följa för att uppnå en minimumnivå på kvaliteten av sin interna styrning och kontroll. 



17  

2.3   Metodkritik 
Studiens informationsinsamling har präglats av ett kritiskt förhållningssätt. Det gällde både 

primärdata såväl sekundärdata och för att bekräfta studiens tillförlitlighet presenteras en kritik 

mot metoden för informationsinsamlingen till denna uppsats. 

Kritiken mot kvalitativa studier beskriver att forskningsresultaten bygger på alltför subjektiva 

uppfattningar. Forskningsfrågorna vid studiens början är ofta ospecificerade och faller på 

plats under studiens gång (Bryman & Bell, 2011). För att undvika en subjektiv bedömning, 

präglades studien av en så objektiv syn som möjligt. Yin (2007) menar att intervjuer har en 

tendens att ge missvisande resultat på grund av bristfälligt formulerade frågor och otydliga 

svar från respondenterna. Vid uteblivna ljudinspelningar finns en övervägande risk att 

intervjuaren glömmer respondentens svar. Yin (2007) menar också att respondenten ger svar 

som intervjuaren vill ha, vilket kan orsaka oärliga och missvisande resultat. De genomförda 

intervjuerna planerades mycket noggrant. Frågorna i intervjumallen formulerades på ett  

enkelt och tydligt sätt där ordvalets begriplighet samt intervjumallen anpassades till 

respondentens bästa för att undvika missförstånd och misstolkningar. De skickades till 

respondenterna i förväg så de kunde bekanta sig med området innan intervjun. För att kunna 

följa upp vad intervjuerna har sagt, samt för att inte glömma deras svar, spelades samtliga 

intervjuer in, inklusive telefonintervjun. 

Bryman & Bell (2011) beskriver att kritiken mot telefonintervjuer är bland annat att det inte  

är lämpligt att göra längre intervjuer. Vid förberedelsen av frågorna beaktades den aspekten, 

då antalet frågor i intervjumallen till internrevisorn är mycket lägre än till övriga 

respondenter. Det ska tilläggas att intervjun med internrevisorn pågick i cirka 20 minuter, 

vilket är avsevärt mycket kortare än de personliga intervjuerna. Bryman & Bell (2011) 

förklarar också att respondenten har lättare att avbryta intervjun än om den skulle vara 

personlig. Intervjumallen var därför utformad på ett adekvat sätt, där känsliga och irrelevanta 

frågor undveks. Slutligen beskriver författarna också att telefonintervjuer omöjliggör en 

analys av respondentens kroppsspråk. Det faktum fanns i åtanke under hela samtalets gång 

och fokus låg på att noggrant lyssna på respondentens sätt att svara. Det gav en tillräckligt 

god uppfattning om respondentens känslor under samtalets gång. 

Enligt Yin (2007) finns det en viss kritik riktad mot fallstudiemetoden. På grund av metodens 

diffusa tillvägagångssätt finns det en risk att studiens tillvägagångssätt blir slarvigt eller  

skevt,  vilket  riskerar  att  missvisa  hela  forskningsresultaten.  Författaren  menar  också  att 
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metoden tenderar att blandas ihop med andra metoder, såsom etnografi. För att motverka den 

typen av bieffekter studerades metoden i förväg så att en god förståelse kunde uppnås och 

studiens tillvägagångsätt skulle fortgå så strukturerat så möjligt. Annan kritik tenderar att 

beskriva metoden som alltför generaliserande gällande de teoretiska hypoteserna. Yin (2007) 

nämner också att metoden tar alltför lång tid och resulterar i dåliga studieresultat. Med tanke 

på den goda planeringen inför arbetet med tydliga mål för varje vecka, kunde risken för en 

fördröjd process begränsas. 

2.3.1  Reliabilitet och validitet 
Vid fallstudier och annan typ av forskning är det viktigt att ta hänsyn till frågor som rör 

reliabilitet och validitet. Det är viktigt att forskningsresultaten är trovärdiga och pålitliga. För 

att uppnå en god reliabilitet och validitet bör man i forskningen ta hänsyn till en noggrann 

användning av de fundamentala begreppen i undersökningen, hur man har samlat in, 

analyserat och tolkat materialet (Yin, 2007). Det gäller att kontinuerligt göra kritiska 

prövningar vid bearbetningen av det insamlade materialet (Holme & Solvang, 1997). 

Enligt Bryma & Bell (2011) beskrivs reliabilitet som den utsträckning som en undersökning 

kan upprepas, vilket är svårt att genomföra i kvalitativa studier på grund av den sociala 

miljöns ständiga förändring. Yin (1997) menar att reliabilitet reducerar antalet fel samt 

missledningar i en studie. En reliabilitet uppnås om en likartad studie genomförs på ett  

likartat sätt och leder till samma resultat. Därför har denna studie från första början 

dokumenterats väl för att sedan möjliggöra att gå tillbaka till tillvägagångssättet. 

Validitet innebär hur väl man har mätt, det som ska mätas (Bryman & Bell, 2011). Studiens 

begreppsvaliditet ökar om studien består av flera empiriska informationsskällor, vilket denna 

studie uppfyller då det genomfördes fyra semi-strukturerade personliga intervjuer, en 

telefonintervju med personer i olika befattningar, samt en  kompletterande 

dokumentinsamling (Yin, 2007). Enligt Bryman & Bell (2011) innebär en intern validitet att 

det finns en god överenskommelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer 

som utvecklas. Intern validitet är att föredra i kvalitativa undersökningar, då forskaren är 

under en längre period delaktig och nära en social grupp, vilket möjliggör för forskaren att få 

en överenskommelse mellan teorin och observationerna. Under studiens gång har jag haft en 

nära och god kontakt med fallföretagets representanter. De har varit mycket tillmötesgående 

under samtliga intervjuer, som också har följts upp med mail korrespondens. Det har bidragit 

till en mycket informationsrik samt solid insamling av empirin. Enligt Yin (2007) innebär den 

externa validiteten i vilken utsträckning forskningsresultatet från en fallstudieundersökning 
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kan generaliseras till andra situationer. Bryman & Bell (2011) beskriver att den externa 

validiteten är svårare att uppnå i kvalitativa forskningar, som oftast baserar sig på fallstudier 

och begränsade urval. Eftersom syftet med uppsatsen har varit att undersöka en specifik 

företeelse så begränsades studiens omfattning till att endast undersöka ett fallföretag, som 

också gör denna studie så unik och intressant. 
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3 Studiens ramverk 
 

Detta kapitel beskriver det teoretiska samt det praktiska ramverket som använts i studien. 
Kapitlet börjar med en inledande beskrivning av intern styrning och kontroll, sedan förklaras 
COSO:s ramverk. Ramverket ligger också som grund för det insamlade empiriska materialet. 
Vidare beskrivs relevanta lagar och regler, intressent- samt legitimitetsteorin som också 
ligger till grund för analyskapitlet. 

 
 

3.1 Intern styrning och kontroll 
Den första versionen av begreppet intern styrning och kontroll uppmärksammades först 1892 

av en engelsk revisionsexpert, Lawerence Dicksee. Hans senare utveckling av begreppet 

byggde på att företag måste installera interna kontrollsystem i syfte att undvika bedrägerier 

och brister i bokföringen, vilket indikerar också på att begreppet ursprungligen hade en nära 

koppling till redovisningen. Med tidens regeländringar skiftade dock redovisningsmetoderna 

från klassiska baserade på substansgranskningar av varje affärshändelse, till mer risk- 

baserade former (Arwinge, 2014). Den moderna synen på intern styrning och kontroll har en 

mycket nära relation till risker (Wikland, 2014). Intern styrning och kontroll har med tiden 

vuxit till att bli mycket viktig aspekt i bolagsstyrningen. Denna utveckling har påskyndats av 

de uppmärksammade företagsskandalerna såsom skandalen med den amerikanska banken 

Lehman Brothers eller den svenska HQ Bank, (se 1.1) som orsakades på grund av bristfälliga 

metoder för intern styrning och kontroll (Arwinge, 2014). 

Mot denna bakgrund ses en effektiv intern styrning och kontroll som ett starkt hjälpmedel för 

att organisationer ska uppnå sina mål och upprätthålla sin existens. Enligt COSO (2013) 

definieras intern styrning och kontroll som ”en process utförd av en organisations styrelse, 

ledning och annan personal, utformad för att ge en rimlig försäkran om uppnåendet av mål 

som rör verksamheten, rapporteringen och följsamhet gentemot lagar och regler”. 

Utvecklingen av en effektiv intern styrning och kontroll är dock ofta en utmaning och det är 

många faktorer som väger in. Företagens ständigt föränderliga omvärldsfaktorer är en aspekt. 

Internt är det viktigt att hela organisationen implementerar givna från ledningen och styrelsen 

regler samt policys som sedan noga kontrolleras och följs upp (COSO, 2013). 
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3.2 COSO-modellen 
Det första ramverket för intern styrning och kontroll utvecklades av COSO år 1992. Modellen 

kom att kallas Internal Control - Integrated Framework och består huvudsakligen av fem 

integrerade komponenter. COSO-modellen är ett internationellt erkänt ramverk för 

implementering och utformning av en intern styrning och kontroll och används för att  

bedöma den interna styrningen och kontrollens effektivitet (COSO, 2013). Efter att ett antal 

företagsskandaler hade inträffat i USA fanns det ett behov att ta fram ett gemensamt ramverk 

som definierade begrepp och förtydligade arbetsmetoder i samband med den interna 

styrningen och kontrollen (Wikland, 2014). Den nya synen på intern styrning och kontroll 

med fokus på riskhantering var i tiden och fick stort genomslag hos många amerikanska 

börsbolag. COSO beskriver att ramverket syftar till att upprätthålla en fungerande intern 

styrning och kontroll och används som hjälpmedel så företagen kan uppnå sina uppsatta mål. 

Ramverket fungerar också som ett effektivt hjälpmedel i utvecklingen av interna system som 

reducerar organisationens risker (COSO, 2013). För att modellen ska kunna vara tillämpar i 

dagens organisationer, måste den anpassas utefter omvärldens förändringar. Modellen 

genomgick under 2013 en djupgående uppdatering vilket innebar också att den idag är mer 

precis i implementeringen (Romney & Steinbart, 2015). Modellen genomgick en djupgående 

uppdatering och består för närvarande av fem integrerade komponenter. Samtliga fem 

komponenter måste finnas och fungera ihop för att en fungerande intern styrning och kontroll 

ska uppnås. Det skapar också en komplett bild av verksamhetens intern styrning och kontroll 

vilket underlättar bedömningen av dess effektivitet (Wikland, 2014). 

Komponenterna är: 
 

• Riskbedömning (Risk Assessment) 

• Styr- och kontrollmiljö (Control Enviroment) 

• Kontrollaktiviteter (Control Activities) 

• Information och kommunikation (Information and Communication) 

• Övervakning (Monitoring) 
 
Arwinge (2014) ser på intern styrning och kontroll som en process, där komponenterna är 

utformade och tillämpade så att organisationen kan uppnå tre mål: rapporteringsmål, 

verksamhetsmål samt lag- och regeluppföljning. Komponenten riskbedömning berör de risker 

som måste identifieras om målen inte uppfylls. Styr och kontrollmiljö bygger på att ledningen 

och personalen är effektiv i sitt arbete och att verksamhetens struktureras för att hantera 
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riskerna på bästa möjliga sätt. Kontrollaktiviteterna består av ledningens utarbetade riktlinjer 

och rutiner som ska verkställas för att verksamheten ska uppnå sina mål. Information och 

kommunikation handlar om att anställda kan utföra sina arbetsuppgifter och det råder en god 

kommunikation de emellan. Övervakande aktiviteterna handlar om att intern styrningen och 

kontrollen ska bevakas och anpassas efter de yttre förändringarna. 

 

Figur 2. COSO-ramverket. Källa: COSO (2013) 
 
 
3.2.1 Styr- och kontrollmiljö 
Romney & Steinbart (2015) anser att styr- och kontrollmiljön har en viktig roll i det 

övergripande arbetet med intern styrning och kontroll. En bristfällig styr och kontrollmiljö 

kan orsaka att företagets arbete med riskhantering faller samman. I styr och kontrollmiljön 

bestäms organisationens ”ton” för arbetet med intern styrning och kontroll. Det innebär 

utarbetning av organisationens uppförandekod samt stadgande av de moraliska normer som 

gäller på företaget (COSO, 2013). Styr- och kontrollmiljön handlar om att skapa mjuka 

kontroller, snarare än striktare och mer omfattande regler oh rutiner (Wikland, 2014). 

Romney & Steinbart (2015) menar att en styr- och kontrollmiljön påverkar företagets 

etablering av strategier, uppsättning av mål samt hantering av risker. I grunden består styr- 

och kontrollmiljön av standarder, processer samt strukturer som genomsyrar hela 

organisationens arbete med intern styrning och kontroll (COSO, 2013) Enligt Arwinge (2014) 

är det ledningen som ansvarar för implementeringen av en lämplig styr- och kontrollmiljö i 

hela organisationen. I den arbetsprocessen lyfter Wikland (2014) fram ett antal aspekter som 

bör beaktas. Arbetet ska kännetecknas av en integritet samt uppmuntran till ett moraliskt 

beteende, som företaget faktiskt lever upp till. Det handlar inte om att bara förlita sig på 
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nedskrivna dokument, man ska också följa upp dessa i praktiken. Arbetet ska också beakta 

utformning av en uppförandekod med en inkluderande uppsättning av företagets etiska 

normer (COSO, 2013). Det är också viktigt att anställda har läst genom och förstår 

uppförandekoden. Ledningens inställning rörande integriteten samt de etiska normerna är 

oerhört viktig då anställda kommer anpassa sitt beteende utifrån den (Romney & Steinbart, 

2015). 

En annan aspekt som bör beaktas är kravet på anställdas kompetens. Enligt COSO (2013) är 

det viktigt att företaget utformar processer som attraherar och behåller kompetenta individer. 

Ohederliga medarbetare bör utredas och i värsta avskedas från sin post, företaget ger på så 

sätt en tydlig indikation på att omoraliskt beteende inte accepteras (Romney & Steibart, 

2015). Samtidigt menar Wikland (2014) att ledningens filosofi är minst lika viktigt. Han 

betonar att ledningens sätt att leda företaget sätter prägel på medarbetarna och därmed på 

arbetet med intern styrning och kontroll. Ledningen bör klargöra för sina anställda att ett  

ärligt och uppriktigt beteende kommer att belönas och inte bestraffas. Romney & Steibart 

(2015) lyfter fram ett flertal punkter som bör undvikas i syfte att utveckla ett moraliskt 

beteende hos medarbetarna. Författarna menar att om medarbetarnas ersättning baseras på 

finansiella resultat, där aggressiva säljtekniker och omoraliska förhandlingsmetoder tillämpas 

så kommer det ge dem incitament att bete sig omoraliskt. COSO (2013) lyfter fram 

belöningssystemet som en viktig faktor i arbetet med företagets resultatmål. 

Wikland (2014) lyfter också fram betydelsen av en effektiv organisationsstruktur. Han menar 

att organisationsstrukturen och organisationens operativa uppgifter måste koordineras på ett 

lämpligt sätt. Romney & Steibert (2015) menar att en organisationsstruktur utgör en bas i 

företagets arbete med planering, beslutsfattande, kontroll samt övervakning och ses som en 

viktig komponent i företagets arbete med riskhantering. Medarbetarna bör tilldelas tydliga 

arbetsroller och bör vara välinformerade om organisationens mål och syften. Det bör finnas 

utformade instruktioner som tillhandahåller en nödvändig för medarbetarna information 

beträffande rutiner och policys (Romney & Steibert (2015). Wikland (2014) nämner  att 

frågor avseende medarbetarnas anställningsvillkor, ersättningsformer, arbetstid och 

uppförandekrav, bör finnas dokumenterade i så kallade personalpolicys och regelverk. 
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3.2.2 Riskvärdering 
Enligt COSO (2013) definieras risk som en möjlighet att en händelse inträffar som motverkar 

organisationens uppnående av mål. Wikland (2014) anser att risk är som en samlad 

bedömning av sannolikheten för en oönskad händelse och konsekvensen att händelsen skulle 

inträffa. Romney & Steibert (2015) menar att en företagsledning bör i sin riskbedömning ta 

hänsyn till samtliga möjliga risker som finns. Det kan röra sig om risker beträffande politiska, 

tekniska eller brottsliga aspekter. Riskvärdering innebär att ledningen och styrelsen arbetar 

aktivt för att utveckla effektiva metoder som upptäcker och hanterar riskerna på 

organisationens samtliga nivåer (COSO, 2013). I arbetet med riskvärdering påpekar Wikland 

(2014) behovet av klarläggandet av målen. Han menar att chanserna för en bättre 

riskvärdering ökar om målen är väldefinierade. Romney & Steibert (2015) lyfter också fram 

betydelsen av målspecificeringen vid arbetet med riskvärderingen. Risker kan vara av två 

typer, externa och interna. Exempel på externa risker kan vara tekniska, marknadsmässiga  

och rättsliga. Interna risker kan röra organisatoriska förändringar, teknologiska driftstopp  

eller personalens kompetensbrist (Wikland, 2014). Enligt COSO (2013) bör det finnas en 

medvetenhet hos ledningen om vilka konsekvenser riskerna kan medföra på intern styrningen 

och kontrollen. Riskvärderingen är en viktig komponent och 2004 etablerade COSO ett 

ramverk som tillhandahåller anvisningar och vägledning hänförd enbart till problematiken 

kring riskhantering. Ramverket Enterprise Risk Management – Integrated Framework  

(ERM), är ett tydligt bevis på att risker har en mycket nära anknytning till organisationens 

intern styrning och kontroll och ses som en sorts ”behandling” mot riskexponeringen 

(Arwinge, 2014) Liksom COSO (2013) menar Wikland (2014) att inom den moderna interna 

styrningen och kontrollen har begreppet risk än mycket nära koppling. 

Wiklund (2014) poängterar ett flertal viktiga faktorer vid riskvärderingen. Företagen verkar i 

en föränderlig omgivning, vilket innebär att riskanalysen är ett ständigt arbete innefattande 

upprepande och förnyade prövningar av riskerna. Olika mål innebär olika risker. Mål på lägre 

nivåer i organisationsstrukturen, bör ha ett samband med företagets övergripande mål. 

Romney & Steibert (2015) lyfter fram fyra åtgärder som en ledning kan använda sig av vid 

upptäckten av risker. Genom att implementera effektiva system, kan ledningen reducera 

sannolikheten att en risk uppkommer. Vidare kan ledningen acceptera risken och dess 

inverkan på intern styrningen och kontrollen. Fortsättningsvis kan ledningen besluta om att 

dela risken, det vill säga omplacera risken till en extern aktör. Det kan vara en outsourcad 

enhet eller  ett försäkringsbolag.  Avslutningsvis  kan ledningen  undvika  riskerna  genom att 
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inte påbörja en aktivitet som innebär uppkomst av nya risker. Det kan röra sig om att sälja en 

avdelning eller stänga ner en produktionslinje. 

3.2.3 Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter bygger på utformade policys och regler som ledningen och hela 

organisationen ska arbeta efter för att tillfredsställa styrelsens etablerade ”ton.” 

Kontrollaktiviteter innefattar olika typer av åtgärder som hjälper ledningen i arbetet med 

riskhantering, när organisationens mål inte uppnås (COSO, 2013). Enligt Romney & Steibert 

(2015) är det ledningen som har ansvaret att utarbeta kontrollaktiviteter och hantera risker för 

att uppnå givna kontrollmål. Kontrollaktiviteter kan delas in i två delar. En policy-del som 

innehåller en handlingsplan mot ett uppsatt mål och en procedur-del, som implementerar 

policyn från policy-delen (Arwinge, 2014). Kontrollaktiviteterna förekommer i olika former. 

Det kan röra sig om uppdelning av ansvarsområden, IT-kontroller, uppföljning  och 

bevakning på lägre nivåer och uppfyllning av specifika mål (Wikland, 2014). Aktiviteterna 

kan vara automatiserade eller manuella och förekomma i form av attester, granskningar, 

godkännanden, verifieringar av tjänsteposter samt analys av verksamhetens resultat (COSO, 

2013). Kontrollaktiviteterna är placerade inom hela organisationen och ska följa styrelsens 

övergripande riktlinjer och ledningens direktiv (Arwinge, 2014, COSO (2013). Wikland 

(2014) belyser också att aktiviteterna ska vara integrerade i verksamhetens olika delar och 

matchas mot målen som företaget har satt upp. För att uppnå högre effektivitet bör 

aktiviteterna också sättas in i samband med uppbyggnaden av ett system, snarare än efter. 

3.2.4 Information och kommunikation 
För att en organisation och de anställda ska uppnå sina uppsatta mål är det nödvändigt att 

informationen når fram till verksamhetens samtliga delar (COSO, 2013). Utan ett 

informationssystem, kan inte de anställda utföra sina arbetsuppgifter (Wikland, 2014). 

Informationen som hanteras bör också var pålitlig, korrekt och uppdaterad. Den ska också 

vara säkerställd, eftersom den utgör underlag för ledningens beslut. Hur informationen, 

registreras, granskas och övervakas är därför viktigt (Arwinge, 2014). Wikland (2014) 

poängterar att om informationen flödar genom tre nivåer i en organisation, finns det en risk  

att betydande information går förlorad. Samtidigt påpekar både COSO (2013) och Wikland 

(2014) att informationen måste kunna flöda obehindrat genom organisationens olika nivåer, 

både vertikalt och horisontellt. 
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Romney & Steibert (2015) beskriver att en informations och kommunikationssystemets 

funktion är att samla in och skicka ut den nödvändiga informationen för att verksamhetens 

olika aktiviteter ska kunna fungera. Ansvaret för en fungerande intern styrning och kontroll 

ligger hos ledningen och innebär att säkerställa komponenternas funktion. Som underlag bör 

ledningen använda sig av en relevant och kvalitetssäkrad information (COSO, 2013). 

Informationen kommer från interna och externa källor och enligt Wikland (2014) flödar 

största delen av informationen genom IT-baserade system, vilket föranleder ett särskilt fokus 

på just IT-systemen. För att den nödvändiga informationen i en organisation ska kunna flöda 

är det väldigt viktigt med en fungerande kommunikation. Enligt Wikland (2014) är det viktigt 

att personal kan uttrycka sina åsikter, särskilt i fall när felaktigheter eller bedrägerier 

förekommer. I annat fall filtreras viktig information bort. Kommunikationen på daglig basis 

handlar om en intern och extern dialog, där samtliga medarbetare måste förstå sina 

ansvarsroller (Wikland, 2014, Romney & Steiberg, 2015). Romney & Steiberg (2015)  

nämner tre principer som bör beaktas i informations- och kommunikationsprocessen: 

1. Införskaffa eller tillhandahålla relevant och högkvalitativ information för att stödja 

den interna styrningen och kontrollen 

2. Kommunicera internt information innefattande mål och ansvarsområden 

3. Kommunicera relevanta angelägenheter gällande den interna styrningen och 

kontrollen till externa parter 

3.2.5 Övervakande aktiviteter 
Övervakande aktiviteter utgör en central roll i arbetet med intern styrning och kontroll. 

Tillsammans med de övriga fyra komponenterna skapar övervakning ett fullständigt ramverk, 

som bidrar till en fungerande och effektiv intern styrning och kontroll (Wikland, 2014). 

Övervakning av intern styrning och kontroll är ett ständigt arbete, som innebär kontinuerliga 

granskningar och anpassningar (Romney & Steibert, 2015). De dynamiska förändringarna i 

företagets miljö, föranleder övervakningsaktiviteternas ständiga behov av att uppdateras. Ett 

oförändrat och föråldrat övervakningssystem riskerar att bli ineffektivt och blir inkapabelt att 

förbättra den interna styrningen och kontrollen (Arwinge, 2014). En övervakning hjälper till 

att identifiera och åtgärda brister inom den interna styrningen och kontrollen. Det hjälper 

också till att framställa tillförlitlig information, lämna intyg och ordna korrekta rapporter i tid 

(Wikland, 2014). Övervakningen uppfyller en samverkande funktion för samtliga 

komponenter och säkerställer att de uppnår sina ändamål. Det kan ske genom löpande och 

separata utvärderingar. Löpande utvärderingar finns på organisationens olika nivåer och har 
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som syfte att leverera informationen i rätt tid. Graden av tillämpning av separata 

utvärderingar varierar beroende på de löpande utvärderingarnas effektivitet, riskbedömningen 

och ledningens omdöme. Resultaten från utvärderingarna undersöks av ledningen eller 

enheter som ansvarar för regleringen och standardssättningen, och jämförs sedan med de 

redan uppsatta målen (COSO, 2013). Arwinge (2014) beskriver att det finns tre 

grundläggande faktorer som påverkar effektiviteten av företagets övervakning: 

• Kontrollmiljön där övervakningen sker 

• Effektiv prioritering av övervakningsrutiner 

• Kommunikationsstruktur av övervakningen 
 
Kontrollmiljön är en faktor som påverkar övervakningen. Organisationsstrukturen bör 

utformas så att den består av kompetent personal. Det innebär också att sakkunniga utredare 

med auktoritet att övervaka de olika ansvarsrollerna bör finnas i en kontrollmiljö. 

En effektiv prioritering av övervakningsrutinerna innebär att en effektiv resursallokering där 

särskilt fokus bör riktas mot de mest behövande områdena. Övervakningen bör riktas särskilt 

mycket mot risker och kontroller, snarare än oviktiga områden. En implementering och en 

prioritering av övervakningsrutinerna bör ske i riskbedömningsprocessen. Övervakningens 

omfattning varierar beroende på verksamhetens komplexitet, natur och syfte. 

Kommunikationsstrukturen är en betydande faktor i en övervakningsprocess. 

Kommunikationen av eventuella bristfälligheter och ändringar kopplade till riskexponeringen 

måste fungera väl för att uppnå en effektiv intern styrning och kontrollen samt riskhantering 

(Arwinge, 2014). 
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3.3   Lagar och regler inom intern styrning och kontroll 
 

För att kunna svara på frågan varför Sparbanken Skåne arbetar med intern styrning och 

kontroll presenteras i detta kapitel lagar, föreskrifter från FI samt riktlinjer som banker på den 

svenska finansmarknaden ska följa för att uppnå en minimumnivå på kvaliteten av sin interna 

styrning och kontroll. 
 

Sparbanken Skåne/Lagar och 
föreskrifter 

 
Lagar 

 
Föreskrifter och riktlinjer 

Intern styrning och kontroll 16 kap. 1 § 3 LBF FFFS 2005:1, GL 44, FFFS 
2014:1,  Artikel 16.3 

Ramverk för riskhantering 6 kap. § 2 LBF FFFS 2005:1,  FFFS 2014:1, 
GL 44, 22.1-5, 22.7-8 

 
Riskfunktion 

 
6 kap. 2 § LBF 

2 kap, 6 kap. 1-2§§, 3-5§§, 
6§§, 7-8§§, 7 kap. 1-2§§, 3§ 

FFFS 2014:1 
Efterlevnadsfunktion Inga 8 kap. 1-3§§ FFFS 2014:1 

Internrevision Inga 9 kap. 1-3§§, 5 § FFFS 2014:1 

 
Figur 3. Tabell över lagar, föreskrifter och riktlinjer. Källa: Egenmodiferad. 

 
 

Regelverket för bankernas interna styrning och kontroll består av lagar, föreskrifter, riktlinjer 

och allmänna råd. Till följd av den stora bankkrisen i Sverige i början på 1990-talet, trädde 

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF) i kraft. (Prop. 2002/03:139, SOU 

1998:160) Lagen innebar bland annat att FI, som är tillsynsmyndigheten på de finansiella 

marknaderna i Sverige, fick mer befogenheter att bedriva sitt arbete. Det faller på FI att 

utfärda föreskrifter om vilka åtgärder ett kreditinstitut ska genomföra för att bl.a. uppfylla 

kraven på riskhantering, genomlysning och sundhet i 6 kap. LBF med stöd av bemyndigandet 

i 16 kap. 1 § 3 LBF och 5 kap. 2 § 4 förordningen (2004:329) om bank- och 

finansieringsrörelse. 

Fram till den 1 april 2014 reglerades styrning, riskhantering och kontroll framförallt i LBF 

och lagen om värdepappersmarknaden och FI:s allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och 

kontroll av finansiella företag samt Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för intern  

styrning (GL 44). Regelverket har inte varit tillfredsställande då det bestod till största del av 

allmänna råd och riktlinjer som inte var tvingande. Av den anledningen införde FI nya 

föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll för kreditinstitut, dvs. 

banker  och  kreditmarknadsföretag.  Ändringen  medför  att  kreditinstitut  inte  längre ska 
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tillämpa FFFS 2005:1. De bindande föreskrifterna (FFFS 2014:1) trädde i kraft den 1 april 

2014 och innehåller strängare krav bl.a. på vilka interna regler, rutiner och processer som 

företagen ska följa för att säkra en god styrning, riskhantering och kontroll. FFFS 2014:1 har 

även som syfte att säkra styrelseledamöternas kännedom om verksamhetens risker och 

säkerställa att verksamheter införlivar lämpliga riskhanteringsprocesser och kontrollsystem. 

Det ställer även skärpta krav på intern rapportering till styrelse och ledning gällande risker 

och regelefterlevnad (compliance) Avsikten är att styrelsen ska få ökad medvetenhet och 

kontroll över verksamhetens risker. De nya föreskrifterna ställer även krav på att företagen 

ska ha en funktion för riskkontroll, en funktion för regelefterlevnad och en funktion för 

internrevision. Målet med föreskrifterna är att genom effektiv styrning och kontroll skapa  

mer stabila finansiella företag och i sin tur öka stabiliteten och förtroendet för aktörerna på de 

finansiella marknaderna (FI Dnr 11-5610). 

Som resultat av den s.k. Larosière-rapporten från 2009, införde man en ny typ av reglering 

inom EU i syftet att åstadkomma en starkare och förbättrad koordinerad tillsyn, effektiv 

krishantering och finansiell stabilitet inom EU. Det nya europeiska ramverket har lett till att 

tre nya europeiska tillsynsmyndigheter inom finanssektorn har etablerats. En av de 

tillsynsmyndigheterna är den Europeiska bankmyndigheten, (Eba) och det är den som har år 

2011 utgett riktlinjer om intern styrning (GL 44). Avsikten med dessa var att stärka  

företagens interna styrning och kontroll och skapa ett harmoniserat regelverk samt enhetliga 

tillsynsrutiner som de nationella tillsynsmyndigheterna följer inom EU. Eba utfärdar sina 

riktlinjer enligt artikel 16.3 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 där 

det anges att de behöriga myndigheterna och finansinstituten ”med alla tillgängliga medel ska 

söka följa dessa riktlinjer och rekommendationer” (FI Dnr 11-5610). 

FI jämställer GL 44 med svenska allmänna råd dvs. företag kan avvika från dessa om de kan 

styrka att syftet med råden tillgodoses på annat sätt på företaget. Vissa riktlinjer i GL 44 har 

använts av FI som utgångspunkt i arbetet med de nya föreskrifterna FFFS 2014:1 och därför 

stämmer vissa föreskrifter överens med riktlinjerna, men de är inte identiska. I övrigt så 

tillämpar FI GL 44 i sin tillsyn (FI Dnr 11-5610). 

När det gäller FI:s förhållande till den Svenska koden för bolagsstyrning så har man beaktat 

den i arbetet med de nya föreskrifterna, men FI menar att inte alla företag som omfattas av 

föreskrifterna måste följa koden. Endast börsnoterade företag är förpliktade att följa den 

(Kollegiet för bolagsstyrning, 2015). 
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Nedan i 3.3.1 följer beskrivning av ramverk för riskhantering, i 3.3.2. ramverket för 

riskkontrollfunktionen, i 3.3.3 ramverk för regelefterlevnadsfunktion och 3.3.4. ramverk för 

internrevision. 

3.3.1 Lagar och regler för riskhantering 
Bestämmelser om hur ett företag ska arbeta med riskhantering stadgas i 6 kap. § 2 LBF. Ett 

företag har till sin uppgift att identifiera, mäta styra, internt rapportera och ha kontroll över de 

risker som dess verksamhet är förknippad med. Därmed faller det på företaget att se till att ha 

en tillfredsställande intern kontroll. Ett företag måste beakta en rad olika risker som t.ex. 

kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och andra risker. En god intern kontroll och 

compliance kräver att det finns en kontrollåtgärdsplan som möjliggör ett proaktivt arbete mot 

de risker de finansiella verksamheterna ställs inför (Strandman Ullrich, 2011). 

Reglerna i FFFS 2014:1, i 5 kap. tydliggör hur ett företag ska hantera de risker som dess 

verksamhet kan utsättas för. För att kunna säkerställa att affärsverksamheten kan bedrivas på 

ett fungerande sätt krävs det att företaget har ett ramverk för riskhantering, enligt 5 kap. 1- 

3§§. Ramverket ska innehålla de strategier, processer, rutiner, interna regler, limiter, 

kontroller och rapporteringsrutiner som krävs för att säkerställa att företaget löpande kan 

identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som företaget är, eller 

kan komma att bli, exponerat för. Det ska vara väl integrerat i företagets organisations och 

beslutsstruktur. Det är företagets affärsenheter, dvs. den första försvarslinjen som ansvarar för 

att utföra den dagliga riskhanteringen. Med den dagliga riskhanteringen menas t.ex. inte den 

kontroll som utförs inom ramen för andra och tredje försvarslinjerna (FI Dnr 11-5610). Ett 

företag ska ha interna regler om riskhantering som ska beslutas av styrelsen. Reglerna har sin 

motsvarighet i riktlinjerna i GL 44, 22.1-5 samt 22.7-8. 

3.3.2 Lagar och regler för riskkontrollfunktion 
Bestämmelsen om kravet på interna regler om styrning och kontroll finns i de allmänna 

kraven i 2 kap. FFFS 2014:1. Krav på oberoende kontrollfunktioner ställs i 6 kap. 1-2 §§. Ett 

företag ska ha en funktion för riskkontroll, en funktion för regelefterlevnad samt en 

internrevisionsfunktion. De tre funktionerna ska vara organisatoriskt separerade från 

varandra. När det gäller mindre företag med mindre komplex verksamhet ska de kunna 

kombinera funktionen för riskkontroll och funktionen för regelefterlevnad. Enligt 2 § ska 

företagens kontrollfunktioner regleras av interna regler av vilka funktionernas ansvar, 

arbetsuppgifter  och   rutiner  för  rapportering  ska  framgå.  Bestämmelsen  om  företagets 
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kontrollfunktioner innebär att reglerna utgår från de tre försvarslinjerna (FI Dnr 11-5610). 
 
Reglerna om företagets kontrollfunktioner innebär att företag ska ha ett heltäckande ramverk 

för att säkra den interna kontrollen. Den interna kontrollen ska i sin tur säkerställa att 

verksamheten bedrivs på ett effektivt, ansvarsfullt och ändamålsenligt sätt, att 

kontrollfunktionerna fungerar, att informationen som rapporteras internt och externt är 

tillförlitlig och att lagar och företagets interna regler följs (FI Dnr 11-5610). 

Reglerna i 6 kap. 3-5 §§ föreskriver att kontrollfunktionerna ska ha de resurser som krävs 

samt tillgång till den information som behövs för att funktionerna ska kunna fullgöra sina 

uppgifter. Kraven som ställs på en kontrollfunktion är att den ska ha personal med den 

kunskap och befogenheter som behövs för att den ska kunna utföra sina uppgifter. 

Bestämmelsen stärker kontrollfunktionernas roll i ett företag och säkerställer att personalen 

som arbetar i dessa funktioner har nödvändig kompetens. 

Det är väsentligt att kontrollfunktionen ska vara oberoende och det finns ett antal kriterier att 

uppfylla för att oberoende ska anses föreligga enligt 6 kap. 6 §. Bestämmelsen syftar till att 

säkerställa att företagen organiserar sin verksamhet på ett sätt som möjliggör för 

kontrollfunktionerna att arbeta oberoende från den affärsdrivande verksamheten och de 

funktioner de ska kontrollera (FI Dnr 11-5610). 

Regelbunden rapportering direkt till styrelsen och den verkställande direktören  utgör  en 

viktig del i den interna kontrollen då den säkerställer att styrelsen uppmärksammas på 

kontrollfunktionernas fullständiga iakttagelser och rapporter. Det faller på styrelsen att 

bedöma med vilken frekvens den ska få tillgång till information från kontrollfunktionerna, 

dock åtminstone en gång om året. Rapporteringen ska omfatta väsentliga brister och risker, 

uppfölja tidigare rapporterade brister och risker samt redogöra för varje ny identifierad 

väsentlig brist eller risk. Styrelsen och den verkställande direktören har skyldighet att snarast 

vidta lämpliga åtgärder med anledning av kontrollfunktionens rapport (6 kap. 7-8 §§, FI Dnr 

11-5610). 

När det gäller organisationen av funktionen för riskkontroll så ska den vara direkt underställd 

den verkställande direktören eller i vissa fall rikschefen. Den bör organisatoriskt placeras  

högt i organisationen för att funktionen ska kunna snabbt agera med kraft. Företag med flera 

funktioner för riskkontroll ska ha en central funktion för riskkontroll som ansvarar för att 

sammanställa, analysera och rapportera företagets samtliga risker. Personer som arbetar med 

funktionen för riskkontroll ska inneha tillräcklig kunskap om dels metoder och rutiner för  att 
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hantera risker, dels marknader och produkter för att kunna lämna relevant och oberoende 

information, analyser samt expertutlåtanden om företagets risker (7 kap. 1-2 §§, FI Dnr 11- 

5610). 

Riskkontrollfunktionens uppgifter och ansvarsområden räknas upp i 7 kap. 3 § men den listan 

är inte fullständig. Riskkontrollfunktionen ska kontrollera väsentliga risker som företaget 

exponeras för eller kan komma att exponeras för, identifieras och hanteras av berörd enhet i 

företaget. Funktionen ska också övervaka företagets riskhantering. Rapportering från den 

oberoende funktionen för riskkontroll ska ske frekvent och inte bara skriftligt utan även 

muntligt. Syftet med bestämmelsen om muntlig rapportering är att säkerställa en regelbunden 

närvaro på styrelsesammanträden från riskkontrollfunktionens sida vilket ökar medvetenhet 

och förståelse i styrelsen för riskkontrollfunktionens analyser och slutsatser. 

Riskkontrollfunktionen, när företaget lägger fram förslag eller fattar beslut som medför att 

företagets risker kan öka väsentligt, ska bedöma om dessa är förenliga med företagets 

beslutade riskaptit. Vidare ska funktionen för riskkontroll löpande se över relevanta interna 

regler, processer och rutiner för riskhantering. Den oberoende funktionen för riskkontroll ska 

även identifiera, kontrollera och rapportera risker för fel i företagets antaganden och 

bedömningar som ligger till grund för företagets finansiella rapportering. En förutsättning för 

att kunna genomföra det är att det finns kunskap om gällande regelverk, specialkompetens  

om finansiella marknader och de finansiella instrumentens funktion samt risker (FI Dnr 11- 

5610). Reglerna har sin motsvarighet i riktlinjerna i GL 44, 24 om ramverk för internkontroll 

och 25-26 om riskkontrollfunktionen. 

3.3.3 Lagar och regler för regelefterlevnadsfunktion 
De interna reglerna och rutinerna syftar till att företaget ska identifiera risker som finns för 

företaget att inte fullgöra sina förpliktelser enligt dels lagar, förordningar och andra regler 

som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten, dels interna regler. Det är styrelsen som 

beslutar om de interna reglerna för regelefterlevnad. Ett företag ska ha lämpliga rutiner och 

vidta relevanta åtgärder för att begränsa risken för att lagar, förordningar samt andra regler 

som tillämpas för den tillståndspliktiga verksamheten inte efterlevs (8 kap. 1 §, FI Dnr 11- 

5610). Regelefterlevnadsfunktionen ska vara direkt underställd den verkställande direktören 

och det ska utses en person som ska ha ansvaret för funktionen och för all rapportering om 

regelefterlevnad. 
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Funktionen ska bl.a. identifiera vilka risker som finns för att företaget inte fullgör sina 

förpliktelser enligt lagar, förordningar och andra regler som gäller för den tillståndspliktiga 

verksamheten, dels övervaka samt kontrollera att riskerna hanteras av berörda funktioner. 

Vidare ska regelefterlevnadsfunktionen ge råd och stöd till företagets personal, verkställande 

direktör och styrelse om de lagar, förordningar och andra regler som gäller för den 

tillståndspliktiga verksamheten. Funktionen ska också kontrollera att de interna reglerna och 

rutinerna om regelefterlevnad följs och lämna rekommendationer till berörda personer utifrån 

de iakttagelser funktionen gjort (8 kap. 2-3 §, FI Dnr 11-5610). Reglerna har sin motsvarighet 

i riktlinjerna i GL 44, 28 om regelefterlevnadsfunktion men de behandlas mycket kortfattat i 

GL 44. 

3.3.4 Lagar och regler för internrevisionsfunktion 

 
I de nya föreskrifterna FFFS 2014:1 införde FI ett krav på att alla företag ska ha en oberoende 

funktion för internrevision. Man menar att internrevisionsfunktion är av stor betydelse för att 

upprätthålla god intern styrning och kontroll i ett företag. Funktionen för internrevision ska 

vara direkt underställd styrelsen. Personalen i funktionen för internrevision inte får delta i 

andra funktioners arbete eller i arbetet med att utforma och välja riskmodeller eller andra 

verktyg för att hantera risk. Funktionen ska bestå av personer med kunskap om bl.a. 

företagets verksamhet, redovisning samt de risker företaget är exponerat för, lagar och regler 

som reglerar verksamheten samt standarder för internrevision (9 kap. 1-3§§, FI Dnr 11-5610). 

Funktionen för internrevision ska arbeta efter riskbaserad revisionsplan som styrelsen 

fastställt. Funktionen ska bl.a. granska och regelbundet utvärdera företagets organisation, 

styrningsprocesser, modeller, interna kontroll, riskhantering och efterlevnaden av lagar och 

regler. Funktionen ska även granska och utvärdera tillförlitligheten i företagets finansiella 

rapportering. Den ska också granska och regelbundet utvärdera tillförlitligheten och 

kvaliteten på det arbete som bedrivs inom företagets övriga kontrollfunktioner. Vidare ska 

funktionen lämna rekommendationer till berörda personer utifrån de iakttagelser funktionen 

gjort (9 kap. 5 §). Reglerna har sin motsvarighet i riktlinjerna i GL 44, 29.1-3, 29.4 samt 

29.5-6 om internrevisionsfunktionen. 
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3.4 Intressentteori 
Enligt aktiebolagslagen ska en styrelseordförande leda arbetet med att sköta organisationens 

angelägenheter på ett betryggande sätt. En företagsledning istället, ska arbeta enligt styrelsens 

riktlinjer och skapa ett värde för aktieägarna (Alvesson, M. & Svenningsson, S, 2012). 

Aktieägarna tillför kapital och har förhoppningen att företagsledningen ska hantera resurserna 

så effektivt som möjligt (Mallin, 2013). I sitt arbete bör dock ledningen också ta hänsyn till  

de övriga intressenterna som ofta har olika intressen och åsikter på hur företaget ska skötas, 

vilket kan leda till att intressekonflikter uppstår. Företagsledningen ska därför på ett 

balanserat sätt hantera samtligas aktörers motstridiga intressefrågor. Detta förhållande 

benämns som intressentterorin och innebär att ett företags verksamhet är beroende av 

intressenterna i sin omgivning (Alvesson, M. & Svenningsson, S, 2012). Teorins kärna  

bygger på att företagsledningen har en central roll i hanteringen av sin omvärlds yttre 

faktorer, för att skapa sig bättre möjligheter och förutsättningar i sin fortlevnad (Lundahl & 

Skärvad, 1980). 

Intressentterorin är delvis en påbyggnad av teorin om en organisatorisk överlevnad. Lundahl 

& Skärvad refererar till March & Simon vilka förklarar jämviktsteorin. Teorin bygger på att 

företag ska hålla en balans i att ge belöningar till sina intressenter i en så hög grad att 

intressenterna senare bidrar till företagets verksamhet. Lundahl & Skärvad citerar Barnard 

som menar att en organisations överlevnad är beroende av att generera tillräckligt höga 

belöningar till sina intressenter, så att deras krav uppfylls. Det innebär att ett företag måste 

skapa mer värden, än det förbrukar för att behålla sin existens (Lundahl & Skärvad, 1980). 

Det förekommer diffusa förklaringar av vad begreppet intressent egentligen innebär. Den 

tidigaste som har dokumenterats kommer från Standard Reaserch Institute och går tillbaka till 

1963. Den definierade intressenterna som ”those groups without whose support the 

organization would cease to exist”. Med tiden har den dock modifierats och beskriver 

intressenterna som ”any group or individual who can affect or is affected by the achievement 

of the firm’s objectives.” (Friedman & Miles, 2006). Den har fått en stor spridning och 

används flitigt inom den akademiska litteraturen på området management. Men definitionens 

omfattning kan tyckas var tämligen bred och identifierar inte de olika intressenternas 

betydelse för företaget (Clement, 2005). 

Clement (2005) beskriver att Mitchell et al har arbetat fram en modell som kan identifiera 

vilka intressenter som  företagsledningen ska lägga  större  vikt  på att  tillgodose.   Modellen 
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bygger på tre kännetecken som definierar intressenternas betydelse för företaget. 

Kännetecknen är makt, legitimitet samt brådskan för att tillgodose intressenten. Makt innebär 

hur mycket intressenten kan pressa genom sina krav innan de tillgodoses. Legitimiteten 

innebär hur väl intressentens krav accepteras utifrån samhällets normer och värderingar. Det 

sista kännetecknet beskriver hur brådskande kraven från intressenterna är, det vill säga vilken 

tidsram företaget har att tillgodose intressentens krav innan det är för sent. Om en intressent 

uppfyller bara ett kriterium så ses den av företagsledningen som oprioriterad, till skillnad från 

om denne skulle uppfylla alla tre, där en reaktion sker omedelbart. Clement (2005) beskriver 

att modellen har testats i en undersökning, där resultatet visade att företagsledningen 

reagerade främst på intressenter som utmärktes av en brådskande karaktär. Undersökningen 

visade också att företag tenderar att rangordna sina intressenter, där de viktigaste utgörs av 

aktieägarna, anställda och kunderna. 

Lundahl & Skärvad (1980) beskriver att intressenterna kan kategoriseras utifrån primära samt 

sekundära grupper. De primära utgörs av företagsledningen och de anställda och de  

sekundära består av resterande intressenter. Vidare delas de sekundära på direkta och 

indirekta intressenter. De direkta avser leverantörerna, kunderna, kommunen och 

arbetstagarorganisationer, medan de indirekta utgörs av ägarna, långivarna, staten och allmän 

opinion. 

Enligt Freeman (2010) påverkar de sekundära intressenterna organisationen indirekt via de 

primära och kan ha minst lika mycket inflytande på organisationen som de primära, således 

bör de inte underskattas. Exempel kan vara media eller organisationer med särskilt intresse i 

företaget (Anthony et al. (2014). Enligt Anthony et al. (2014) består intressenterna av 

individer eller grupper som både bidrar till och tjänar på en organisations fortlevnad. Dessa  

är: 

• Ägare: investerare som förväntas sig en avkastning på investerat kapital 

• Konsumenter: erhåller produkter samt tjänster i utbyte mot pengar 

• Anställda: erbjuder sin tid och kompetens i utbyte mot ersättning av pengar, personlig 

samt yrkesmässig utveckling 

• Leverantörer: tillgodoser företaget med produkter, material, samt tjänster i utbyte mot 

pengar 

• Långivare: långivarna tillgodoser företaget med kapital i form av lån i utbyte mot 

avkastning på investerat kapital 
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• Samhället: tillgodoser företaget med infrastruktur, utbildning för framtida 

medarbetare, rättsväsende etc. i utbyte mot skatteintäkter, arbetstillfällen 
 
 

 
Figur 4. Exempel på företagets intressenter. Källa: R.Edward Freeman (2010). 

 
Uppdelningen av de olika intressenttyperna har kritiserats för sin generalisering. Kritiken 

bygger på att uppdelningen inte specificerar skillnaderna mellan grupperna och hur de 

tenderar att gruppera sig. Kritikerna har ifrågasatt att intressenterna skulle vara jämlika och 

jämställda (Lundahl & Skärvad, 1980). Som konsekvens av kritiken, börjar man nu utvärdera 

de olika intressentgrupperna individuellt. Man undersöker vilka intressenter det finns, hur 

starka de är och vilka koalitioner de ingår i. Genom att beakta de olika intressenternas olika 

maktställning och inflytande som varierar i olika situationer ges en ökad specificering och 

beskrivning av företagets intressenter (Lundahl & Skärvad, 1980). 

Lundahl & Skärvad (1980) refererar till Simon som ifrågasätter att företagsledningen skulle 

handla i några andra intressen än sina egna. Han menar att företagsledningen är en intressent 

bland intressenterna som agerar i sina egna intressen. Lundahl & Skärvad (1980) 

argumenterar att företagsledningens grad av självständighet och maktposition i förhållande  

till olika intressentgrupper förflyttas i olika situationer. I vissa fall har företagsledningen den 

avgörande makten och påverkan och i andra fall är den beroende av den dominerande 

intressegruppen t.ex. ägare, kunder. Det förekommer dock också situationer där 

intressentmodellen följs och företagsledningen intar en mer neutral och balanserad ställning 

mellan de olika intressenters krav (Lundahl & Skärvad (1980). 
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Intressentmodellen studeras utifrån tre synsätt: deskriptiva, normativa och ideologiska.  

Utifrån den deskriptiva modellen förenklas intressentmodellen till att beskriva vilka intressen 

ett företags verksamhet ska uppfylla, beskriva de aktuella intressenterna och deras intressen 

samt deras agerandesätt. Om man studerar intressentmodellen enbart utifrån den deskriptiva 

modellen så skulle det inte väcka större debatter och förmodligen skulle intressentmodellen 

inte användas som en referensram för företagsledningsrollen (Lundahl & Skärvad, 1980). 

Intressentmodellen har dock vissa normativa drag där företagsledarna påtalas att åstadkomma 

intressebalans och lösa konflikten mellan intressenternas motstridiga krav.  

Intressentmodellen föreskriver att företagsledningen ska verka för företagets överlevnad och 

företagets bästa. Den normativa modellen är mer kontroversiell och utsätts ofta för kritik,  

men den är samtidigt populär bland företagsledare som ofta beskriver sin roll i företaget 

utifrån intressentmodellens terminologi. För ett företags överlevnad är viss effektivitet och 

utveckling nödvändig. I sin tur för att åstadkomma effektivitet krävs det att intressenter 

samverkar. Där spelar ledningsfunktionen in som ska eftersträva den nödvändiga samverkan 

mellan intressenterna och stödja konfliktlösningen. Om ledningen misslyckas med sin roll så 

riskeras företagets överlevnad. De normativa inslagen blir då av mer pragmatisk natur om 

budskapet inte kan kopplas till större ideologiska resonemang (Lundahl & Skärvad, 1980). 

I intressentmodellen som en ideologisk modell talar man om intressebalans och 

företagsledningens roll i konfliktlösningen. Anhängarna till den ideologiska modellen anser 

att intressentmodellen legitimerar rådande maktförhållande i samhället (Lundahl & Skärvad, 

1980). 

3.5 Legitimitetsteori 
 
Legitimitet definieras av Ljungdahl (1999) som ”en överenskommelse mellan exempelvis ett 

företags värderingar och rådande värderingar i det omgivande samhället, eller i en mer 

avgränsad betydelse oöverensstämmelse med värderingar hos de intressenter som är viktiga 

för företaget”. Legitimitetsteorin har sin grund i att organisationer ständigt strävar efter att 

bedriva sin verksamhet utifrån regler och normer som finns i den omgivningen de är 

verksamma inom. Dessa organisationer söker legitimitet hos sina externa intressenter. Det är 

svårt att definiera vad som är legitimt eftersom regler och normer ändras. Organisationer har 

också olika intressenter att beakta och deras intressen samt värderingar, skiljer sig ofta åt. Det 

är det sociala kontraktet som styr förhållandesättet mellan organisationer och omgivningen. 

Kontraktet kan brytas om inte organisationerna handlat utifrån intressenternas krav   (Deegan 
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& Unerman, 2011). Kontraktet innebär både rättsliga krav från staten och underförstådda  

som kommer från samhällets sida. (Deegan 2002). Det krävs att organisationer tar hänsyn till 

de olika etiska och moraliska reglerna som gäller i det samhället de bedriver sin verksamhet, 

för om samhällets värderingar inte stämmer överens med organisationens finns det hot mot 

organisationens legitimitet. (Deegan & Unerman, 2011). Organisationer kan bara överleva  

om samhället anser att organisationens verksamhet överensstämmer med de värderingar som 

finns i samhället (Gray, Owen & Adams, 1996). 

 
Det finns fyra olika handlingsalternativ för att säkra legitimiteten hos organisationer. Dessa 

alternativ hjälper till vid eventuell konfliktlösning och förhindrar från icke önskvärda 

konsekvenser (Deegan 2002). 

 
1. Informera och utbilda organisationens intressenter kring förändringar i resultat och 

verksamhet. 

2. Förändra intressenters uppfattning om organisationen utan att förändra 

organisationens faktiska beteende. 

3. Organisationen avleder uppmärksamheten från en fråga eller aktivitet genom att flytta 

intressenternas fokus eller distrahera intressenternas uppmärksamhet mot något mer 

fördelaktigt. 

4. Förändra de förväntningarna som externa intressenter ställer på organisationen, vilket 

kan vara aktuellt vid konflikthantering (Deegan 2002). 

 
Det finns en nära koppling mellan intressentteorin och legitimitetsteorin. Intressentteorin 

beskriver organisationens förhållande till intressenterna och legitimitetsteorin presenterar 

olika strategier för organisationen att upprätthålla legitimitet från intressenterna. (Ljungdahl, 

1999) Dessa två teorier kompleterar varandra när man analyserar ifrån företagets perspektiv, 

där intern styrning och kontroll är ett sätt för organisationen att tillmötesgå skilda krav från 

intressenterna vilket resulterar i legitimitet. Teorierna skiljer sig dock åt beroende på om 

problemen studeras utifrån företagets eller samhällets perspektiv. Teorierna fokuserar på  

olika saker och inslagen av konflikt- och maktutövning är mer centrala i legitimitetsteorin 

(Ljungdahl 1999). 
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4 Empiri 
 

Kapitlets innehåll består av det insamlade materialet från intervjuer, dokument samt lag- och 
regelstudien. Inledningsvis görs en presentation av fallföretaget, därefter beskrivs 
fallföretagets arbete med intern styrning och kontroll utifrån COSO-ramverket samt lag- och 
regelefterlevnaden. 

 

 
 

4.1   Introduktion av Sparbanken Skåne 
Sparbanken Skåne bildades 2014 genom en sammanslagning av bankerna Färs och Frosta 

Sparbank, Sparbanken 1826 samt Sparbanken Öresund. Sparbanken Skåne blev därmed 

Sveriges största sparbank med cirka 420 000 kunder och en affärsvolym på ungefär 170 

miljarder kronor. Sammanslagningen innebar att Sparbanken Skåne har idag 620 anställda 

som arbetar i 44 kontor, utspridda över 17 kommuner i regionen Skåne. Ägarstrukturen består 

av Sparbanksstiftelserna, Färs och Frosta, 1826 samt Öresund med en ägarandel på  26 

procent vardera. Resterade 22 procent ägs av Swedbank. Enligt bankens årsredovisning för 

kalenderåret 2015 uppgick affärsvolymen till 172 miljarder kronor. Rörelseresultatet under 

samma period uppgick till 166 miljoner kronor. Sparbanken Skåne har en mycket god 

likviditet, vilket ursprungligen kommer ifrån de sammanslagna bankerna som under en längre 

tid har byggt upp likviditetsbuffert. 

I Lund har Sparbanken Skåne fyra kontor utplacerade på tre platser. Huvudkontoret ligger på 

Bryggaregatan där bankens ledning samt styrelse arbetar. Där finns också bankens Private 

Bankingavdelning. På Kyrkogatan har banken två kontor, där tillhandahålls tjänster inom 

privat- samt företagsrådgivning varav ett av kontoren är kontantfritt. Kontoret på Ideon 

Gateway tillhandahåller också tjänster inom privat- samt företagsrådgivningen. Sparbanken 

Skåne produkt samt tjänstesortiment består av kort och betalnings-, sparande-, pension-, lån-, 

försäkrings-, samt Private Banking-tjänster. 

Med sin lokal förankring bygger bankens affärsidé på att vara en närvarande bank för 

människorna, näringslivet och samhället där kunderna bor. Filosofin bygger på att främja 

sparande och bidra till en långsiktig utveckling i det lokala samhället med bland annat 

utdelningar från stiftelserna. Under 2015 satsade stiftelserna 60 miljoner kronor till olika 

projekt runt om i Skåne. Bankens ägarstiftelser har en mycket öppen och mottagande 

inställning till att stötta ideella projekt och organisationer som främjar en lokal utveckling  

och skapar värden för kunderna. Det riktas ett särskilt fokus på att bankens arbete ska präglas 
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av ett ekonomiskt, miljömässigt, socialt och etiskt perspektiv. Historiskt sträcker sig bankens 

anknytning till regionen Skåne tillbaka till 1800-talet, det var också då hållbar utveckling och 

engagemang blev viktiga slagord för banken. Det nutida hållbarhetsarbetet bygger på 

Sparbankens framtagna hållbarhetspolicy som innebär att banken ska bedriva en verksamhet 

med fokus på långsiktig lönsamhet samt ett starkt regionalt varumärke. I miljöarbetet ska 

banken ha en nära relation med de lokala aktörerna och främja ett minskat miljöutsläpp. Ett 

konkret exempel är begränsningen av kontanthanteringen ute på kontoren, det minskar också 

risken för rån eller stöld. Verksamhetens övergripande arbete ska följa gällande lagar och 

regelverk och medarbetarna ska vara medvetna och involverade i det miljömässiga arbetet. 

Sparbanken Skåne innehar ett miljöcertifikat och ställer krav på att leverantörerna uppfyller 

FN:s vägledande principer. Verksamhetens högsta beslutande organ är bolagsstämman. På 

bolagsstämman bestämmer aktieägarna om företagets viktiga angelägenheter, som till 

exempel val av styrelse. Det är styrelsen som ansvarar för den övergripande förvaltningen av 

organisationen, det innebär att upprätta riktlinjer, mål och strategier och utvärdera den 

verkställande direktörens arbete. Styrelsen måste också uppfylla krav på kompetens och 

erfarenhet för sitt uppdrag. Styrelsens mandatperiod pågår under ett års tid och består av 12 

ledamöter. I styrelsen ingår en styrelseordförande, två personalrepresentanter och dess 

suppleanter. Internrevisionen som är utlagd hos ett externt revisionsföretag, väljs också ut av 

styrelsen. Tillsammans med styrelsen innehar den verkställande direktören ett övergripande 

ansvar att säkerställa en god intern kontroll. Stödfunktionerna i detta arbete utgör Compliance 

och Riskfunktionen som inte ingår bankens affärsverksamhet och påverkar därmed inte 

bankens affärsbeslut. Compliance hjälper banken med det juridiska området, dvs. att följa 

lagar och förordningar, interna regler samt en god affärssed. Informationen beträffande 

graden av uppnådd regelefterlevnad ska rapporteras till styrelsen, verkställande direktören 

samt ledningen. Riskfunktionen har ansvaret för riskhanteringsarbetet. Liksom Compliance är 

funktionen är underordnad den verkställande direktören och arbetar med att analysera samt 

rapportera kredit, finansiella, marknads samt operativa risker. 
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Figur 5. Sparbanken Skånes organisationsstruktur. Källa: Sparbanken Skåne 

 
 
 

4.1.1 Styr- och kontrollmiljö 
 

Riskfunktionchefen menar att Sparbanken Skåne strävar efter att skapa en miljö som präglas 

av en hög riskmedevetenhet och en god riskkultur i hela organisationen. Samtliga 

medarbetare ska ha tydliga ansvarsroller och en god insikt i de risker som verksamheten är 

förenad med. Den intervjuade rådgivaren uppfattar företagskulturen som platt med korta och 

snabba beslutsprocesser som också präglas av en familjär karaktär. Båda cheferna i andra 

försvarslinjen ser på arbetet med företagskulturen som ett långtidsprojekt och beskriver att 

banken har under senaste tiden investerat mycket resurser i frågan. Enligt chefen för 

Compliance upplevs företagskulturen som regelstyrd och riskmedveten. De interna rutinerna 

bygger ofta på strikta steg som ska dokumenteras och cheferna ska bete sig moraliskt, främja 

etiska värden och ha effektiva mät- och riskhanteringsmetoder. Det ska också finnas 

dokumenterade   rutiner   för  en   incidentrapportering  och  en  beredskapsplan.   Chefen  för 
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Compliance beskriver att företagskulturen har påverkats till följd av de strängare 

internationella kraven efter finanskrisen 2008. 

Rikskulturen har sin grund i bankens historiska värderingar och affärsidé. Sparbanken Skåne 

anses ha ett högt anseende lokalt och är en viktig aktör för näringslivet i regionen Skåne. 

Chefen för Private Bankingenheten påpekar att Sparbankerna Färs & Frosta, 1826 samt 

Öresund har sina rötter i Skåne ända sen 1800-talet, då dessa verkade för den lokala bygden. 

Det gör att Sparbanken Skåne har ett historiskt arv att ta hand om och ska vara en stabil och 

förtroendegivande bank med en lokal förankring. Målet med stiftelserna är de ska dela ut 

vinstmedel till samhället, vilket långsiktigt ska bygga nya kundrelationer och generera nya 

kunder. Den relationsbaserade synen på affärsförbindelsen med kunderna ses som en stor 

fördel, då de produkter och tjänster som banken erbjuder differentierar sig väldigt lite från 

konkurrenterna. Samtidigt har inte banken samma lönsamhetskrav som övriga affärsbanker, 

eftersom den agerar på en regional nivå. 

Styrelsen har ett övergripande ansvar för förvaltningen och det ställs krav på att styrelsen ska 

vara kompetent, erfaren samt inneha insikter som krävs för att klara av sitt uppdrag. I arbetet 

ingår upprättande av riktlinjer som omfattar regler för intern styrning och kontroll, mål och 

strategier, utvärdering av den verkställande direktörens arbete samt en öppen, väsentlig, 

pålitlig och felfri informationsgivning. För att arbetet ska fungera på samma sätt i hela 

organisationen är riktlinjerna gemensamma för samtliga yrkesroller. De eventuella brister 

som Compliance och Riskfunktionen upptäcker ska sedan rapporteras  till  styrelsen 

kvartalsvis respektive månadsvis. Styrelsen kan då ge eventuella synpunkter på ändringar i 

åtgärdsplanen. Rapporterna på bristerna skickas också till den verkställande direktören som är 

ansvarig för den operativa delen, samt de ansvariga cheferna inom det bristfälliga området. 

Upptäcks brister i granskningarna så görs ännu en granskning, målet är att rapporterna ska 

vara så felfria som möjligt. Chefen för Compliance beskriver att enheten arbetar med två 

viktiga moment: 

• Utbildning och stöttning av personalen beträffande de väsentliga riskerna inom intern 

styrning och kontroll. 

• Kontroll och rekommendationer beträffande de väsentliga riskerna samt bristerna 

som kan uppstå inom intern styrningen och kontrollen. 

Bankens ersättningspolitik omfattar samtliga medarbetare och bygger på styrelsens framtagna 

ersättningspolicy   som   främjar   en   effektiv   riskhantering   och   motverkar   ett  omåttligt 
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risktagande. Ersättningarna till anställda är konkurrenskraftiga och bygger på etiska 

värdegrunder för att uppnå visionen och de uppsatta målen. Chefen för Private 

Bankingenheten beskriver att banken har tagit bort provisionsbaserade löner, då dessa 

skapade fel incitament för rådgivarna. Det skapade onödiga risker där rådgivningen kunde bli 

väldigt riskexponerad. 

 

Utbildningarna på banken sker uppifrån och neråt, först utbildas styrelsen och ledningen, 

senare cheferna och sist medarbetarna. Det skapar en riskmedvetenhet på samtliga nivåer i 

organisationen och markerar att riskarbetet tas på fullaste allvar. Samtliga rådgivare har 

SwedSec-licenser och all otillåten handel eller regelöverträdelser måste rapporteras till 

SwedSec Licensering AB. Chefen för Compliance påpekar vikten av att utbilda cheferna, 

eftersom det är de som i framtiden kommer leda företaget och måste därför exemplifiera ett 

gott beteende. Utbildningen av medarbetarna ses som en central roll för att behålla bankens 

professionella profil. Riskchefen påpekar att banken är en seriös aktör på finansmarknaden i 

Skåne samt i Sverige. Han beskriver att banken är Sveriges 11:e största bank och det ställer 

vissa krav på personalens kompetensnivå. Som en form av utbildning ses också de 

åtgärdsplaner som utarbetas. Bristerna samt incidenten som identifieras har ofta varierande 

form och det är viktigt att lära sig hur de uppkommer så att man kan undvika upprepning av 

samma brister. Riskchefen påpekar också vikten av att synas, det finns ett nära samarbete  

med universitetet och banken deltar flitigt i olika arbetsmarknadsevent. Idag befinner sig  

dock banken i en fas, där antalet nyrekryteringar har stagnerat. Motivet är de yttre faktorerna, 

såsom ett ökat krav på effektivisering samt en ökad digitalisering. 

 

Styrelsen förespråkar en diversifierad sammansättning, styrelseledamöterna ska ha varierande 

bakgrunder, med olika kunskaper, erfarenheter, utbildningar, samt ålder och kön. Det 

granskas av Nomineringskommittén som kontrollerar att arbetet med mångfald sker i enlighet 

med Sparbankens Mångfaldspolicy. Under intervjun tillägger chefen för Compliance att 

banken också har en uppförandekod som omfattar det mesta rörande de etiska frågorna. Hon 

tillägger att Sparbanken är miljöcertifierad, vilket innebär en årlig miljörevision, där  

påpekade punkter ska åtgärdas innan nästa tidpunkt för nästa revision. Arbetet med 

hållbarhetsutvecklingen sker enligt bankens hållbarhetspolicy, som innebär att t.ex. vid val av 

leverantörer eller köp av externa tjänster tas hänsyn till miljöpåverkan och en del av bankens 

vinstmedel ska avsättas till stiftelserna som i sin tur satsar på det lokala samhället, vilket hela 

organisationen är mycket stolt över. 
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4.1.2 Riskvärdering 
 
De intervjuade från andra försvarslinjen upplever att FI granskningar av de svenska  

bankernas interna styrning och kontroll har tydligt intensifierats under de senaste åren. De 

förklarar att de uppmärksammade incidenterna hos de stora svenska storbankerna är en av 

anledningarna. De intervjuade cheferna beskriver att förr i tiden fanns inte heller separata 

riskkontrollfunktioner. Idag ser det annorlunda ut och Sparbanken har två 

riskkontrollfunktioner som arbetar aktivt med regelefterlevnad samt riskkontroll. 

När det kommer till riskerna så har banken delat upp de i både interna och externa som 

förekommer i olika delar av verksamheten. Sedan kan de delas in i kredit, marknads, 

likviditets, samt operativa risker. Samtliga intervjuade bekräftar att första försvarslinjen är 

den mest utsatta, eftersom den är närmast den operativa verksamheten som består av 

bankkontoren där banken t.ex. registrerar nya kunder. Det gäller även kunder som efterfrågar 

bankens Private Bankingtjänster som oftast stämplas som högriskkunder på grund av sina 

riskfyllda aktiviteter. Det kan t.ex. vara boende utomlands varifrån det överförs medel till 

Sverige från ett utländskt bankkonto. Rådgivaren påpekar att sådana kunder förknippas ofta 

med en osäkerhet, vilket banken helst undviker. För att motverka riskerna träffar banken 

sådana kunder oftare och stämmer av deras aktivitetsmönster. Han påpekar att banken måste 

känna kundens ekonomi mycket väl. 

Under intervjun med chefen för Private Banking beskrivs bankens kunder som mycket 

varierande. Historiskt har banken haft förmögna privatkunder, men idag utgörs större delen  

av kunderna av företag eller entreprenörer som har fått in kapital från sina vinstmedel. 

Kunderna kan ha olika ekonomier, de med enkla ekonomier efterfrågar oftast enklare tjänster, 

såsom ett vanligt lönekonto eller ett sparkonto. De komplexa kunderna har oftast mer kapital 

och efterfrågar mer avancerade och skräddarsydda placeringslösningar, vilket tillhandahålls 

av Private Bankingavdelningen. Normalt inleds kundrelationen med ett möte där banken 

lägger stor vikt på att profilera kunden. Det handlar om att få en så god kännedom om 

kundens ekonomi så att banken känner sig trygg på samtliga av sina punkter i kontrollistan. 

Men det förekommer också risker med befintliga kunder. För att motverka dessa genomförs 

årliga kunduppdateringar, där banken ”checkar” av kundens inkomster, beteendemönster och 

val av produkter samt tjänster under det senaste årets gång. 

Den främsta interna risken utgörs av kreditrisken, där en rad yttre faktorer väger in och kan 

skada bankens. Kreditrisken utgörs av en utesluten förmåga från motpartens sida att   slutföra 
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sina förpliktelser gentemot banken. Det handlar ofta om stora volymer kapital, vilket direkt 

kan påverka bankens rörelseresultat. Riskchefen beskriver att i hanteringen av kreditriskerna 

tillämpas mycket sofistikerade och tekniskt avancerade mätningssystem. Dessa övervakas  

och utvärderas löpande och vid eventuella brister ska styrelsen upprättas. 

Chefen för Compliance beskriver att de inre riskerna består av tolkningen av nykomna 

föreskrifter samt regleringar som kan upplevas svårbegripliga och riskerar att misstolkas då 

de inte alltid är anpassade till den regionala marknaden som Sparbanken verkar i. Många 

regler kommer ursprungligen från EU. 

Vid en eventuell bristfällig uppföljning av rutiner utifrån styrning och kontroll, ansvarar 

Riskutskottet tillsammans med intern-, externrevisionen och bankledningen att informera 

styrelsen om dessa. Utskottet ansvarar även för styrelsens dokument, riskexponeringen, 

riskbegränsningar samt riskhantering. Utskottet hanterar också kapitalutvärderingen, 

framställer kontrollrapporter från riskkontrollfunktionen och Compliance, samt säkerställer 

bankens kreditriskmodeller. Utskottet granskar också att internrevisionen sker i enlighet med 

revisionsplanen och att den finansiella rapporteringen är effektiv. Rutinerna inom 

riskhanteringen utvärderas löpande och om nödvändigt föreslås justeringar. 

Enligt bankens rapport så har styrelsen yttersta ansvaret för den interna styrningen och 

kontrollen. I det arbetet har styrelsen tagit fram policys och instruktioner för att motverka och 

begränsa de olika riskerna som verksamheten är förknippad med. Styrelsen är också ansvarig 

för att utarbeta och säkerställa så att det finns kontroller som bevakar, granskar och 

rapporterar riskerna till styrelsen i enlighet med särskilt utformade rutiner. Det ska också ske 

fortlöpande kontroller av policyn och de uppsatta instruktionerna. Riskhanteringen ska 

anpassas utifrån verksamhetens behov samt följa en god affärssed. Det ska mynna ut i en 

övergripande god intern kontroll samt att varje anställd förstår sina roller. Samtliga 

intervjuade beskriver att en effektiv riskkontroll bygger på att medarbetarna förstår sina roller 

samt rutiner och vet vilka risker dessa och verksamheten är förknippade med. Medarbetarna 

ska också vara medvetna om riskerna som verksamheten är förknippad med. I det syftet 

genomförs kontinuerliga personalutbildningar. Riskhanteringssytemet ska också granskas 

regelbundet i syfte att följa gällande lagar och regler. De främsta delarna i bankens 

riskhanteringssystem är följande: 

• Organisation och ansvar 

• Principer och mål för riskhantering och styrning 
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• Riskexponering 

• Process med riskhantering 

• Metoder för riskmätning 

• Process för intern kapital- och likviditetsutvärdering 

• Interna regler för riskhantering 

• Funktion för oberoende riskkontroll 

• Rapporteringsrutiner 
 
Enligt Riskchefen utgör varje större organisatorisk förändring ökade risker. Den senaste 

skedde under 2014, då banken slogs samman med tre banker. Banken ansåg sig vara mycket 

förberedd för projektet och i arbetet ingick en noggrann identifiering och utvärdering av de 

väsentliga riskerna som sammanslagningen skulle medföra. Compliancechefen beskriver att 

händelsen tillfälligt ökade bankens utsatthet för risker. Sammanslagningen var en 

resurskrävande process och innebar många nya ändringar för kunderna. Mindre bankkontor 

slogs ihop och antalet kontor ute i Skåne minskade. Banken sjösatte också en ny och 

gemensam internetbank, vilket innebar en konvertering av 100 000 nya kunder. Trots en viss 

ökning av inkommande klagomål, och två incident kopplade till hemsidans avbrott på grund 

av en överbelastning, genomfördes konverteringen med ett tillfredsställande resultat. Förutom 

inträffandet av två incident kopplade till hemsidans avbrott på grund en överbelastning. 

Ansvaret för Sparbankens IT-system ligger hos Swedbank som efter incidenten förstärkte 

skyddet mot liknande tekniska avbrott. Avbrotten ansågs så allvarliga att de rapporterades till 

FI. Chefen för Compliance beskriver att Sparbanken varken har kunskap eller möjlighet att i 

dagsläget sköta hela IT-systemet självständigt. 

 
 
4.1.3 Kontrollaktiviteter 
Sparbanken Skåne betonar vikten av att sätta in tillräckligt med resurser för att uppnå en god 

kvalitet i kontroll- samt affärsaktiviteterna. Enligt chefen för Compliance arbetar enheten  

med fyra huvudområden. Det är kundskydd, penningtvätt, tillstånds  och tillsynsärende och 

det är uppförande på marknaden. Inom områden görs sedan kontroller som också är lagda i 

årsplanen. Beroende på storlek så görs mellan 10-15 kontroller per kvartal. Det kan röra sig 

om mindre stickprovskontroller eller större utredningar. Penningtvätt samt kundskyddet utgör 

de centrala delarna som det görs mycket omfattande granskningar på. 

Riskfunktionen arbetar med riskområden, kredit-, operativ, finansiell, likviditets- samt 

marknadsrisk. Dessa ingår också i bankens årsplan, som också anpassas utifrån områdena. 
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Kontrollerna i dessa områden sker på olika sätt. Funktionen har rätt att kräva all information 

till sina granskningsunderlag som behövs. 

 

Kristiandsstad ligger under vattenytan, så vid en eventuell översvämning eller strömavbrott är 

det viktigt att fortsätta driva verksamheten. Vid oförutsedda händelser har banken utarbetat 

kontinuitets samt krisplaner. Dessa är anpassade till varje avdelning, men det finns också en 

övergripande krisplan för hela verksamheten. Det finns också en reservplan vid fall där 

personalen är frånvarande på kontoret en längre tid. Man undersöker nyckelpersonsberoende 

och det är viktigt att samtliga anställda är välinformerade om vad personalens ansvarsposter 

för att undvika flaskhalsar. 

 

Banken lägger mycket resurser på personalens ständiga kompetensutveckling. SwedSec- 

licensering som uppdateras årligen, är ett sådant exempel. Den är också en grundförutsättning 

för att kunna ge kunderna finansiell rådgivning. Den ses som en kvalitetsstämpel på att 

rådgivningen håller en viss standard och ökar samtidigt personalens medvetandegrad. Övriga 

internutbildningar omfattar samtliga anställda inklusive ledningen och avser områden med 

koppling till arbetsmiljö, företagsrådgivning, familjejuridik, rådgivningsstöd samt personlig 

effektivitet. Det påpekas också att nyrekryteringen kommer att stagnera. Istället läggs det 

fokus på internrekrytering samt kompetensutveckling. Banken påpekar också att den erbjuder 

medarbetarna goda förutsättningar för en långvarig karriär. Tanken med dessa förändringar är 

att göra banken mer effektiv. 
 
Enligt chefen för Private Bankingenheten utgörs största risken med kunderna av att ”släppa 

in” dem i systemet. Han fortsätter att som hjälpmedel tillämpar banken olika verktyg. Till 

exempel verktyg för att kundkännedom KYC (Know Your Customer) samt PEP (Politically 

Exposed Person). Verktygen har ett förebyggande syfte och innebär att kunden inte ”kommer 

in i systemet”, förens denne har noggrant granskats och banken anser att informationen om 

denne är tillräcklig. Chefen för Private Banking beskriver att banken måste få grepp om 

kunden samt kunna förstå affären. PEP-verktyget bygger på att banken granskar personens 

politiska bakgrund, utgångspunkten är att ju desto högre politiska ämbeten, desto högre risk 

för korruption eller penningtvätt. Förutom möten med kunden, ska denne också ta fram sina 

transaktioner från sin tidigare bank, kontoutdrag, lag fart på såld fastighet och övrig historik 

som har ett bevisvärde. Private Bankingchefen påpekar att bankens tidigare kunder  

förknippas med avsevärt lägre risker än de nya, eftersom historiken redan är registrerad och 
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bevarad på ett tryggt sätt. Enligt Private Bankingchefen hanteras varje kund mycket 

individuellt, men med samma strikta procedur där inget steg i processen får förbises. 

Vid tillval av nya tjänster och produkter, finns det ett bevakningssystem som visar kundens 

färgmarkering, lyser det grönt går det koppla på en önskad produkt eller tjänst, lyser det rött 

stoppas affären. Beträffande beteendemönstret bevakas kunderna av ett tekniskt avancerat 

monitoreringssystem som bygger på datamässiga modeller. Bevakningen sker på nätterna och 

söker efter ”märkliga” beteendemönster. Om en individ samlar på sig en mängd småbelopp 

som sedan överförs vidare i en klumpsumma så reagerar systemet negativt då det kan 

uppfattas som försök till finansiering av terrorism. Uppföljningen av resultat sker noggrant 

och sköts av Riskfunktionen samt Compliance. Om det visar sig vara otillräckligt, så skickas 

resultaten till kontoren som kallar in kunderna för ett möte i försök att utreda kundens 

avvikande beteende. Personalen ute på kontoren har oftast en nära relation med kunderna och 

har en god insikt i deras ekonomier. Chefen för Private Banking beskriver att kontoren fyller 

en viktig funktion eftersom de upptäcker kundernas märkliga aktiviteter. Det kan handla om 

orimligt stora insättningar och uttag eller medel som kommer från illegala källor. Vid 

misstanke ska ärenden omedelbart anmälas. Banken anmäler hellre för många än för få 

ärenden. Om det inte är möjligt att förklara ärendet på kontoret riskerar fallet att anmälas till 

Finanspolisen som en misstänkt transaktion med koppling till ekonomisk brottslighet. 
 
Banken betonar vikten av den löpande kontakten med kunderna. Kunderna är en oerhört 

viktiga, eftersom de kan ge tydliga indikationer på om allt sköts på ett bra sätt i banken. Det  

är inte sällan kunderna som upptäcker svagheter och styrkor, och kan ge en konstruktiv kritik 

till eventuella förbättringar. Det är tack vore kundernas krav som banken nu satsar mycket 

mer resurser på en ökad kontakt med kunderna via telefonin och de digitala kanalerna. Det är 

också där samtliga anställda har tillgång till all nödvändig och uppdaterad information  

rörande bankens senaste händelser. De intervjuade understryker vikten av att samtliga 

medarbetare har tillgång till samma sorts information, så att det inte uppstår en 

informationsasymmetri mellan personalen eller de olika nivåerna i organisationen. 

Riskkontrollchefen beskriver vikten av behörighetskrav för att ha en åtkomst till verktyg som 

är nödvändiga för att utgöra sina arbetsuppgifter. Det är mycket viktigt att man har 

befogenhet i den omfattning som yrkesrollen kräver, men inte mer än så. Samtidigt betonas 

vikten av kundernas integritetsskydd, personalen får absolut inte gå runt på kontoret och prata 

om kundärenden med varandra. Riskkontrollchefen sammanfattar påståendet: 
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”Är det så att man arbetar med en kund, så ska man ha nödvändig information om den, men 

inte mer än så” 
 
4.1.4 Information och kommunikation 
 
Chefen för Riskfunktionen understryker vikten av en fungerande och effektiv  

kommunikation. Anledningen är bland annat de uppmärksammade skandalerna hos de 

svenska storbankerna, där det upptäcktes brister inom intern styrningen och kontrollen. 

Skandalerna har satt sina spår i bankens arbete och man anser att man hellre lägger för 

mycket resurser än för lite på att motverka riskerna. I fall det har skett större avvikelser eller i 

övrigt händelser som kan innebära förhöjda risker eller kostnader, arbetar Riskfunktionen  

med att dokumentera dessa. Vid minst fyra tillfällen per år ska Riskfunktionchefen rapportera 

sina iakttagelser samt rekommendationer till styrelsen samt den verkställande direktören och 

ledningen. Banken anser att den jobbar aktivt med att skapa en riskmedvetenhet hos 

personalen och en nyttig rikskultur i hela organisationen. Det finns en medvetenhet av att 

banken är utsatt för både interna och externa risker. 

Compliancechefen anser att kommunikationen kan ske på olika sätt. Med styrelsen och 

ledningen sker kommunikationen skriftligen och muntligen, sedan kommuniceras 

informationen vidare till bankcheferna. Riskkontrollchefen beskriver att kommunikationen 

kan ske både via telefon eller en uppföljande diskussion efter mötet. Dessutom läggs all 

information ut på intranätet, där samtliga medarbetare har möjlighet att ta del av den. Vid en 

eventuell incidentrapportering av brister eller avvikande händelser har personalen möjlighet 

att rapportera händelserna via whistleblowing-rapportering utan att offentliggöra sina namn. 

Det ses som en uppskattad informationsskälla eftersom den inte hade kommit på ytan annars. 

Under 2015 introducerades en ny organisationsstruktur som ledde till att avståndet mellan 

kunden och bankledningen kortades ner radikalt. Det resulterade i att besluten mellan 

nivåerna kan fattas snabbare och anpassas lättare utifrån marknadens rörelser. Under 2015  

har banken också modifierat kontorslandskapen ute på kontoren, samt slagit ihop kontor på 

mindre orter till färre men större enheter. Tanken är att kontoren ska vara relativt 

självständiga, där cheferna löser sina respektive problem själva. Varje bankkontor ska kunna 

fatta egna beslut och det flesta ärenden ska kunna hanteras på plats, det är bara enstaka fall 

som går hela vägen till huvudkontoret i Lund. Enligt rådgivaren är organisationen platt, där 

samtliga medarbetare har en nära och öppen relation till sin närmaste chef. Vid behov går det 
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utan problem kontakta cheferna via telefon eller mail och de brukar inte se det som ett 

problem. Han beskriver vidare att organisationsstrukturen bygger på korta beslutsprocesser 

med snabba svar i olika ärenden, där anställda arbetar nära varandra. 

Den främsta kommunikationskanalen utgör bankens intranät. Samtliga medarbetare har 

personliga inloggningsuppgifter och det läggs stor vikt vid att den interna informationen som 

ofta rör kundernas personliga uppgifter inte läcker ut. Informationen är ofta sekretessbelagd 

och därför är det viktigt att säkra så att obehöriga inte får tillgång till den. Rådgivaren 

beskriver att det är väldigt viktigt att kundernas integritet upprätthålls. Det är också genom 

intranätet som mail och övrig information skickas ut. vänds Enligt rådgivaren förekommer  

det ingen brist på information, snarare skickas för mycket information, vilket kan vara lite 

rörigt att följa upp. 

4.1.5 Övervakande aktiviteter 
 
En mycket viktig övervakning utövar styrelsen på den verkställande direktören samt 

bankledningen. Det ställs krav på att samtliga anställda, inklusive bankledningen ska 

genomgå ständiga utbildningar för att höja sina kompetenser och vara uppdaterade på sina 

respektive områden. Styrelsen å andra sidan, övervakas av den utsedda 

Nomineringskommittén som arbetar aktivt och bevakar så att styrelsen har en diversifierad 

sammansättning, bestående av ledamöter med olika kompetenser och erfarenheter, regionala 

kunskaper, ålder och kön. Nomineringskommittén jobbar utifrån årliga  måluppsättningar 

samt Sparbankens Mångfaldspolicy. Styrelsens arbete med rutinhantering samt 

regelefterlevnad övervakas av Risk-kapital och revisionsutskottet. Utskottet arbetar också 

med granskning av de inkommande åtgärdsrapporterna från Riskfunktionen samt Compliance 

och bevakning av internrevisionens effektivitet i den finansiella rapporteringen. 

De intervjuade från andra försvarslinjen upplever att FI har en mycket viktigt 

övervakningsfunktion. Riskchefen beskriver att mängden stickprov på banker samt 

finansinstitut har ökat. I beaktningen tas bankernas kapitaluppbyggnad samt finansiell 

rådgivning, där de interna aktiviteterna ska vara mer transparenta. FI gör stickprov av  

bankens kapitaluppbyggnad samt rutiner för intern styrning och kontroll. FI gör också 

platsbesök, de skickar i förväg information med specifika punkter som de planerar att 

undersöka hos banken. Banken måste förbereda utvalda presentationer samt ta fram 

styrelseprotokoll, ledningsprotokoll samt övriga dokument som kan vara av  intresse för    FI. 
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Chefen för Private Bankingenheten berättar att FI kan kräva allt väsentligt material, det kan 

var kvitton, kontoutdrag och transaktionslistor. Det skickas även i enkäter till den 

verkställande direktören som sedan skickas tillbaka för analys till FI. Det har även hänt att de 

har agerat en kund vid ett enstaka tillfälle. Chefen för Compliance beskriver att det är oftast 

andra försvarslinjen som är mest utsatt för granskningen. Banken har blivit tre gånger så stor 

efter sammanslagningen vilket kan förklara FI ökade undersökningar. Riskkontrollchefen 

beskriver att FI ses som en mycket viktig aktör för bankens tillstånd. Han fortsätter att FI har 

ökat kraven på att banker samt finansinstitut ska vara mycket mer transparenta med sina 

aktiviteter. 

Arbetsmetoderna för intern styrningen och kontrollen måste följas och anpassas efter FI 

allmänna råd och föreskrifter. Bristfällig uppföljning kan resultera i negativ spridning i media 

och försämra bankens anseende. Riskchefen beskriver att FI är mycket viktig för bankens 

tillstånd. Kunderna har länge sett banken som en stabil och förtroendegivande aktör och det  

är en tillgång som banken är mycket mån om. De intervjuade beaktar också vikten att 

tillgodose de övriga intressenterna, främst aktieägarna som har ett intresse att banken  

bedriver en ansvarsfull och pålitlig verksamhet. Med hänsyn till bankens historiska ursprung i 

regionen är det särskilt viktigt att banken agerar för regionens bästa och försöker så långt det 

är möjligt generera en vinning för så många som möjligt i Skåne. 

4.2 Bankens arbete med intern styrning och kontroll 
 
Under intervjun berättar Riskchefen om sin tidigare position som Riskchef på Sparbanken 

1826, där fokus på intern styrning och kontroll började växa kraftigt runt 2012. Sedan dess  

har han upplevt att arbetet har intensifierats, vilket sätter spår även i dagens arbete på 

Sparbanken Skåne. Det är styrelsen som fastställer mål, strategier, interna regler för styrning 

och kontroll. Det är därför viktigt att styrelseledamöterna är tillräckligt kompetenta och 

erfarna som krävs. För att försäkra sig om personalens goda kompetens genomförs 

kontinuerliga utbildningar för såväl styrelsen som ledningen och den övriga  personalen. 

Under intervjun berättar Riskchefen att den nuvarande konstellationen för intern styrning och 

kontroll inte har funnits så länge och har inte kunnat ”köras in ordentligt”. Samtidigt har inga 

större svagheter upptäckts, vilket indikerar på att det fungerar väl. En större ansträngning 

möttes i implementeringen av IT-relaterade regelverk, då det krävdes en hel del 

systemändringar och anpassningar. Samtidigt sköttes projektet till större delen av   Swedbank 
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som har ansvaret för bankens övergripande IT-system, vilket begränsade Sparbankens 

möjlighet att påverka processen. 

Riskchefen anser att det finns en tydlig korrelation mellan de skärpta kraven efter 

finanskrisen 2008 och ändrade regelverk i Sverige. Frågan blev desto viktigare under 2014, 

då FI införde tre nya föreskrifter som kraftigt påverkade bankens arbete. Private 

Bankingrådgivaren upplever att FI har ökat sina granskningar på de svenska  bankernas 

interna styrning och kontroll under de senaste två åren, vilket också kan styrkas med de viten 

som tilldelats till konkurrenterna. Det händer också att andra banker lägger ner sina produkter 

eller tjänster på grund av den risk som de är förknippade med. Riskchefen menar vidare att 

det alltid har funnits en intern styrning och kontroll, men att det inte alltid har sett ut som det 

gör idag. Skillnaden är att förr kunde funktionerna för riskkontroll vara inkluderade i andra 

avdelningar, till exempel kreditavdelningen. Idag har Sparbanken Skåne två enskilda enheter 

som aktivt arbetar för en fungerande intern styrning och kontroll genom att motverka 

riskerna. Det är Riskkontroll samt Compliance och båda finns placerade på kontoret i 

Kristianstad. 

4.2.1 Bankens ramverk för intern styrning och kontroll 
 
I enlighet med FI:s föreskrifter avseende krav på information, av tillsynskrav och 

kapitalbuffert samt hantering av likviditetsrisker, har Sparbanken Skåne tagit fram en rapport 

som omfattar bankens arbete med riskhantering, riskhanteringssystem samt riskstrategi. 

Det är styrelsen som har ett ansvar att sätta upp principer och mål för att hantera riskerna. 

Principerna är många, i stora drag handlar det om att skapa en sund riskkultur i hela 

organisationen, där varje medarbetare ska ha en förståelse för riskerna förknippade med sin 

roll samt verksamheten som helhet. Bankens grundläggande värderingar ska avspeglas i 

riskhanteringen och rutinerna ska vara dokumenterade samt alla väsentliga risker ska 

identifieras. 

Enligt rapporten bygger bankens övergripande riskhantering på modellen med tre 

försvarslinjer. I första försvarslinjen ingår vanligtvis kontors och kassapersonal, privat samt 

företagsrådgivning och supportfunktioner. Det är också den som har den högsta 

säkerhetsbarriären, eftersom där sker den initiala kontakten med nya kunder, vilket kan 

innebära ökade risker i form av t.ex. förfalskade ID-handlingar och övriga handlingar som  

har  ett  bevisvärde.  I  första  försvarslinjen  finns  också  Private  Bankingkunder  som enligt 
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chefen för Private Banking räknas per automatik som högriskkunder på grund av deras 

internationella transaktioner och deras ekonomiers komplexitet. Enligt chefen för Private 

Banking måste kunden bevisa medlens källa, annars har banken rätt att neka kunden. Han 

beskriver att medarbetarna ute på kontoren måste strikt följa en sju-stegs checklista innan de 

registrerar nya kunder. Det är viktigt att samtliga anställda följer givna riskpolicyn och 

uppsatta internregler för att en god riskkultur ska kunna uppnås. 

Riskchefen intygar om första linjens betydelse, men pekar också på betydelsen av linjens 

transparens. Det bör inte finnas några ”väggar” mellan första och andra försvarslinjen men  

det bör ändå finnas en tydlig gränsdragning mellan linjerna. Samtidigt påpekar han att andra 

försvarslinjen, ska vara så nära som möjligt första linjen för att kunna kontrollera och stödja 

dess arbete med riskhantering, uppföljning av rutiner och regler samt öka riskmedvetenheten. 

Cheferna för Compliance samt Riskfunktionen berättar under intervjun att de har en mycket 

svag bild över COSO-modellen men att banken aktivt arbetar med både efterlevnad av lagar 

och regler samt riskkontroll marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, samt kreditrisker. De 

ser på arbetet med intern styrning och kontroll som ett kontinuerligt arbete som har potential 

att förbättras. Banken är fortfarande relativt ny och många system har ännu inte ”lagt sig på 

plats” vilket innebär att den nuvarande första försvarslinjen är mer utsatt för risker än den 

kommer var om fem år. Det har man också upprättat styrelsen om och den risken hanteras 

ständigt. I den tredje försvarslinjen arbetar internrevisionen som en oberoende granskare av 

bankens förvaltning, processer samt interna rutiner. Internrevisionen som är utlagd till en 

revisionsfirma granskar Compliance samt Riskkontrollens arbete. Enligt internrevisorn är 

affärsrelationen mycket nära och det sker avstämningsmöten ungefär varannan vecka. Stor  

del av internrevisionens arbete går ut på att granska hur Sparbanken Skåne anpassar sitt  

arbete till den senaste tidens regelverksändringar. 
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Figur 6. Riskhanteringsmodellen med tre försvarslinjer. Källa: Sparbanken Skåne 

 
 

4.2.2 Bankens funktion för riskkontroll 
 

Den som ansvarar för riskkontrollen är Sparbankens Chief Risk Officer och denne utses av 

styrelsen. Denne har varit chef på enheten sedan banken bildades 2014 och innan dess var 

denne Kreditchef på Sparbanken 1826 i sju års tid och senare Riskchef på Sparbanken 1826 i 

två års tid. Han beskriver att på Riskfunktionen arbetar fem mycket erfarna medarbetare, 

inklusive avdelningschefen och så här beskriver han funktionens främsta mål: 

”Riskfunktionens främsta mål är att skapa en riskkultur och en riskmedvetenhet på banken 

som är på en tillräckligt hög nivå.” 

Riskfunktionen har ett mycket nära samarbete med både styrelsen, ledningen samt 

verkställande direktören och ska regelbundet dokumentera samt rapportera alla sina 

iakttagelser och rekommendationer till dessa. Dessutom ska Riskchefen upprätta en skriftlig 

rapport vid minst fyra styrelsemöten per år, rapporterna omfattar information om 

verksamhetens risker som innebär väsentliga avvikelser eller förhöjda risker och kostnader. 

Funktionen har ingen kund eller affärsansvar och saknar därmed inverkan på bankens 

affärsrelaterade angelägenheter. Under intervjun påpekar Riskchefen vikten av rätt inställning 

till inträffade incidenter. Det är viktigare att fokusera sig på åtgärderna, snarare än att hela 

tiden söka efter varje liten risk som kan uppstå. Riskkontrollchefen poängterar att en viktig 
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del av arbetet består av att vara löpande uppdaterad gällande händelser i omvärlden och 

anpassa arbetet utefter dessa. Funktionen ska vara oberoende och identifiera uppkommande 

risker som banken kan exponeras mot. Den ska också skapa en riskmedvetenhet på daglig 

basis samt se till att banken har säkra rutiner, verktyg samt system för den löpande 

riskhanteringen. 

 
 
4.2.3 Bankens regelefterlevnadsfunktion 

 
Under intervjun beskriver chefen för Compliance att funktionen hanterar bankens 

regelefterlevnad. Funktionen består av fyra medarbetare och ansvaras av Chief Compliance 

Officer som förklarar att funktionen uppfyller en central roll, eftersom det skapar en intern 

”ordning och reda” och följer EU:s lagstiftningar samt FI föreskrifter. Chefen har en 

juristutbildning i botten och har jobbat på Sparbanken Skåne sedan 2014 då banken bildades, 

innan dess var hon värdepapperschef i Sparbanken 1826. Funktionen arbetar med att stötta 

samt säkerställa bankens riskhantering samt regelefterlevnad. Funktionen kontrollerar också 

så att incidenter hanteras och åtgärdas. 

”Regelefterlevnadsfunktionens främsta mål är att ha en regelverksrisk som är så nära noll 

som möjligt.” 

4.2.4 Bankens funktion för internrevision 
 
Under intervjun med internrevisorn beskriver han att samarbetet med banken pågår sedan 

banken bildades 2014. Han beskriver att sedan dess har samarbetet fungerat mycket väl, där 

inga incidenter eller bristfälligheter har rapporterats. Interrevisionen är utlagd till en 

revisionsfirma och arbetsgruppen som arbetar med Sparbanken består av 6 personer som har 

möten med banken ungefär varannan vecka. Arbetsgruppen leds av en erfaren auktoriserad 

revisor, som besitter mycket goda kunskaper om branschen och har en god insikt i företagets 

arbete med intern styrning och kontroll. I modellen med tre försvarslinjer återfinns 

interrevisionen i den tredje försvarslinjen som har en icke verkställande men säkerställande 

funktion. Revisionen granskar och utvärderar första samt andra försvarslinjen, 

riskhanteringssystemet samt ramverket för intern styrning och kontroll och slutligen 

organisation och processer. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyseras hur företaget arbetar med intern styrning och kontroll utifrån 
COSO:s fem komponenter samt lag- och regelefterlevnaden. Analysen bygger också på 
intressent- samt legitimitetsteorin som är integrade inom de olika komponenterna. 

 

5.1 COSO-modellen på Sparbanken Skåne 
 

Tillämpningen av COSO-modellen på Sparbanken Skåne återkopplar till frågan hur banken 

arbetar med intern styrning och kontroll, vilket också återfinns i studiens syftesformulering. 

Under intervjuerna berättar samtliga respondenter att de har en svag bild över COSO- 

modellen men att banken arbetar på andra sätt som hittills har fungerat bra, då verksamheten 

har uppnått sina mål. De intervjuade från andra och tredje försvarslinjen beskriver att banken 

har effektiva riskhanteringssystem, rutiner och processer samt att styrelsens riktlinjer uppnås, 

vilket också kan styrkas av internrevisorn som inte har upptäckt några brister i bankens 

interna styrning och kontroll sedan samarbetet inleddes, när banken grundades. De  

intervjuade tillägger att det inte har förekommit större problem eller incidenter som skulle 

tyda på en bristande intern styrning och kontroll. Enbart ett incident har inträffat och det var 

IT-relaterat och innebar att hemsidan var nere under en kortare tid. Ansvaret för IT-systemet 

ligger hos Swedbank som försvårar Sparbankens möjligheter att agera självständigt och 

åtgärda problemen. 

Det ska tilläggas att bankens syften med intern styrningen och kontrollen uppnås och att 

arbetet fungerar effektivt. De intervjuade markerade tydligt att banken uppnår samtliga av 

verksamhetens mål och att banken styrs åt rätt riktning. Banken tillämpar inte direkt COSO- 

modellen, men det finns indikationer på att banken arbetar med intern styrning och kontroll  

på ett sätt som täcker de fem komponenterna. Dessa identifieras dock annorlunda och kan 

illustreras av bankens modell med tre försvarslinjer. Vid jämförelsen mellan Sparbanken 

Skånes modell och COSO-modellen upptäcks flera överenstämmelser. Enligt Arwinge (2014) 

delas målen med den interna styrningen och kontrollen in i tre följande mål:  

rapporteringsmål, verksamhetsmål samt lag- och regeluppföljning. Denna uppdelning har sin 

utgångspunkt i COSO-modellen. Dessa mål försöker även Sparbanken Skåne uppnå genom 

att tillämpa modellen med tre försvarslinjer. En mer djupgående analys av varje komponent 

inom COSO-modellen presenteras vidare i detta kapitel. 
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5.1.1 Styr- och kontrollmiljö 
COSO (2013) menar på att en bristfällig styr- och kontrollmiljö kan rubba företagets arbete 

med intern styrning och kontroll. COSO (2013) förklarar att i styr- och kontrollmiljön 

identifieras ”tonen” i organisationens arbete med intern styrning och kontroll. I det avseendet 

har Sparbanken Skåne satsat mycket resurser och beskriver bankens miljö som riskmedveten 

samt regelstyrd i hela organisationen. De intervjuade från andra försvarslinjen menar på att 

miljön präglas av tydliga rutiner där medarbetarna förstår sina roller och vilka risker dessa är 

förknippade med. Under intervjun med chefen för Private Bankingavdelningen betonas  

vikten av Sparbankens ursprungliga affärsidé som kännetecknas av ett högt anseende hos 

kunderna på den lokala nivån i regionen Skåne. Banken ger intrycket av stabil och 

förtroendegivande aktör som stöttar sin nära omgivning. COSO (2013) beskriver att 

organisationer ska ha nedskrivna uppförande koder som innehåller etiska, sociala samt 

miljömässiga aspekter i den interna styrningen och kontrollen. Personalen ska också ha läst 

genom och förstått innehållet i dessa. Sparbanken Skåne är en miljöcertifierad och reviderar 

sitt hållbarhetsarbete varje år. Dessutom delas en del av vinsterna till stiftelser som investerar 

i det lokala samhället. Wikland (2014) beaktar att ledningen bör i sitt arbete ta hänsyn till 

integritet samt uppmuntran till ett moraliskt beteende. 

Sparbankens agerande stämmer överens med Deegan & Unermans (2011) resonemang kring 

legitimitetsteorin. Det är tydligt att banken är mån om att ta hänsyn till de moraliska och 

etiska normerna som gäller i det samhället där banken bedriver sin verksamhet. Banken är 

medveten om betydelsen av att beakta samhällets värderingar och bedriva verksamheten i 

enlighet med dessa. I annat fall hotas bankens legitimitet. 

Under intervjun berättade chefen för Compliance att Sparbanken har en uppförandekod som 

jag senare fick ta del av via mail. Uppförandekoden omfattar samtliga anställda på banken 

inklusive styrelsen samt bankledningen och syftar till att öka de anställdas etiska medvetenhet 

i deras dagliga arbete. Uppförandekoden ses som en kvalitetsstämpel för medarbetarnas 

moraliska beteende. 

COSO (2013) betonar vikten av ett effektivt belöningssystem för att uppnå en fungerande 

intern styrning och kontroll. Romney & Steiberg (2015) påpekar risken av att koppla 

personalens belöningar till finansiella resultat, då det kan resultera i att de får fel incitament 

och börjar bete sig omoraliskt. I det avseendet utgår Sparbanken ifrån sin framtagna 

ersättningspolicy, som beskriver hur banken arbetar konkret för att reducera riskerna  rörande 
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ersättningar och minimera riskexponeringen. De intervjuade är överens om att lönerna är 

konkurrenskraftiga och har etiska värdegrunder samt påpekar att rådgivarna inte har en 

provisionsbaserad ersättning just för ge fel incitament. 

Detta arbetssätt går i linje med intressentteorin som bygger på att företag ska hålla en balans i 

att ge belöningar till sina intressenter, i en så hög grad att intressenterna bidrar till företagets 

verksamhet (Lundahl & Skärvad, 1980). I detta fall är intressenterna de anställda på banken 

och banken tar hänsyn till deras krav, för att långsiktigt kunna fortsätta bedriva sin 

verksamhet. För att uppnå en god intern styrning och kontroll pekar COSO (2013) på 

företagets förmåga att attrahera samt behålla kompeten personal. Sparbanken Skåne ses som 

en seriös aktör i regionen och Riskkontrollchefen beskriver att banken är professionell som 

erbjuder sina anställda obegränsade möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. 

Som exempel lyfter chefen för Private Bankingchfen, att samtliga rådgivare måste genomgå 

en SwedSec-licensering innan de träffar kunderna. Det skapar en riskmedvetenhet hos de 

anställda     samt     visar     på     att     banken     tar     riskarbetet     på     fullaste         allvar. 

 
 
5.1.2 Riskvärdering 
Enligt Romney & Steibert (2015) är det viktigt att företagsledningen beaktar samtliga risker 

som verksamheten är förknippad med. COSO (2013) beskriver att arbetet med riskvärdering 

måste ske på organisationens samtliga nivåer och ska upprättas av styrelsen samt ledningen. 

På Sparbanken uppfyller styrelsen en viktig funktion. Den är ansvarig för det övergripande 

arbetet med intern styrning och kontroll. Under styrelsen arbetar två separata 

riskkontrollfunktioner, som löpande rapporterar om sitt arbete. De har som uppgift att 

upptäcka och hantera risker kopplade till regelefterlevnaden samt de operativa riskerna. 

Genomsökningen av risker sker på organisationens alla nivåer och fungerar i dagsläget 

mycket effektivt. 

Wikland (2014) nämner att riskerna består av två typer, externa samt interna. Som exempel  

på externa risker nämner han teknologiska innovationer, konjunkturläget samt lagändringar. 

Interna risker rör tekniska driftstopp, organisationsförändringar eller personalens 

kompetensbrist. De intervjuade är överens om att banken är utsatt för både interna samt 

externa risker. De förekommer i olika avdelningar och nivåer i organisationen. Den första 

försvarslinjen anses av samtliga intervjuade vara mest utsatt för de externa riskerna. Den 

befinner sig närmast  den  affärsmässiga  verksamheten som  hanterar  de nya  kunderna samt 
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Private Bankingkunder, vilka förknippas med förhöjda risker. Chefen för Private Banking 

beskriver att aktiviteter som har en koppling till utlandet, förknippas med högre risker på 

grund av kundernas ekonomiers komplexa strukturer. 

Wiklund (2014) påpekar att företagens yttre förutsättningar är under ständig förändring. Det 

måste avspeglas i arbetet med riskvärderingen och riskerna måste ständigt prövas. Samtidigt 

måste målen på lägre nivåer i organisationen ha en koppling till företagets övergripande mål. 

Chefen för Compliance beskriver vikten av att kontinuerligt följa utvecklingen gällande 

lagändringarna. I det syftet sker det årliga personalutbildningar, som säkerställer att 

personalens kompetenser är uppdaterade och på en hög nivå. Som exempel kan nämnas att 

samtliga rådgivare måste SwedSec-licenser som uppdateras årligen. Arbetet reducerar också 

riskerna som är förknippade med bankens regelefterlevnad. Arbetet med tillkomsten av nya 

lagar samt regelverk sker utifrån en treårig affärsplan, som innefattar främsta mål med 

riskbedömning av lagarna och reglerna för hela verksamheten samt för varje avdelning. 

Chefen för Compliance beskriver årsplanen som ett viktigt dokument i riskarbetet, där  

banken i förväg måste veta vilka lagändringar kommer att träda i kraft. 

Wikland (2014) menar att i arbetet med riskvärderingen är det viktigt att kartlägga målen.  

Där beskriver Riskkontrollchefen att funktionens främsta mål är att ”skapa en riskkultur och 

en riskmedvetenhet som är på en tillräckligt hög nivå.” Enligt chefen för Compliance är det 

huvudsakliga målet med funktionen att ”ha regelverksrisk som är så nära noll som möjligt.” 

Dessa väldefinierade mål ligger till grund för båda funktionernas arbete. 

Enligt Romney & Steiberg (2015) finns det fyra åtgärder som kan tillämpas vid riskhantering. 

För det första är det avgörande att implementera effektiva system, eftersom ledningen 

reducerar då sannolikheten för att risken uppkommer från första början. Enligt chefen för 

Private Banking tillämpar banken effektiva metoder vid kundprofileringen. Innan kunden får 

bli kund i banken har banken möten där all nödvändig information om kundens ekonomi ska 

komma fram. Att banken har en god kännedom om kunden är en av flera säkerhetspunkter 

som ska uppfyllas innan kunden ”släpps” in i systemet. Varje ny kund innebär nya risker och- 

det är viktigt att reducera riskerna så mycket som möjligt. Romney & Steiberg (2015) menar 

också att företagsledningen kan acceptera risken som uppkommer i intern styrningen och 

kontrollen. I det fallet, om banken registrerar en ny kund, så har banken accepterat den  

risken.     Samtidigt     behåller     banken     risktänket,     eftersom     det     genomförs  årliga 
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kunduppdateringar där banken går återigen genom kundens ekonomi samt produkt eller 

tjänster som denne har hos banken. 

Romney & Steibert (2015) menar också att en organisation kan dela risken med en extern 

aktör. Som en extern aktör räknas Swedbank som i dagsläget har ansvaret att hanterar hela 

Sparbankens IT-system. Det innebär att Sparbankens möjlighet att styra över riskerna 

förknippade med IT-systemet är begränsade. Samarbetet har hittills fungerat mycket väl, där 

inga större incident har rapporterats, förutom vid två tillfällen då Sparbankens hemsida låg 

nere på grund av en överbelastning. Incidenten sågs som mycket allvarliga av FI som också 

krävde att en rapport med åtgärder på ärendet. Efter incidenten förstärkte Swedbank skyddet 

mot att den typen av avbrott ska inträffa igen. 

5.1.3 Kontrollaktiviteter 
COSO (2013) menar att kontrollaktiviteterna är åtgärder som kan användas av ledningen om 

organisationens mål inte uppnås. Arwinge (2014) menar att kontrollaktiviteterna ska 

genomsyra hela organisationen samt följa styrelsens riktlinjer. De intervjuade från andra 

försvarslinjen menar att banken satsar mycket resurser för att uppnå en god kontroll i 

affärsaktiviteterna, vilket också följer styrelsens riktlinjer och ledningens direktiv. För att inte 

riskera en bristande rådgivning erbjuder banken sina rådgivare SwedSec-licenser. De ges 

också utbildningar inom områden såsom arbetsmiljö, familjejuridik, rådgivningsstöd samt 

personlig effektivitet. 

Wikland (2014) menar att kontrollaktiviteter kan förekomma i olika former. Det kan röra sig 

om kontroller inom IT, kontroller av specifika mål samt en kontrollerande bevakning på de 

lägre nivåerna. Compliancechefen beskriver att enheten arbetar utifrån fyra huvudområden, 

det är: kundskydd, penningtvätt, tillstånds och tillsynsärende och uppförande på marknaden. 

Hon beskriver att de centrala delarna som det görs mycket omfattande och frekventa 

granskningar på är penningtvätt och kundskydd. Kontrollaktiviteterna kan utgöras av mindre 

stickprovskontroller eller större och mer omfattande utredningar. 

Samtidigt menar COSO (2013) att kontrollaktiviter kan vara automatiska och manuella. När 

det kommer till bankens automatiska kontrollaktiviteter så har de en koppling till 

kundkännedomen. Det rör sig om tekniska verktyg som ökar kundkännedom, KYC (Know 

Your Customer), och granskas kunderna noga innan de ”släpps in” i systemet. Därtill finns 

också PEP (Politically Exposed Person), vilket hjälper företaget att granska kundernas 

politiska ställningar. En högre politisk ställning innebär ofta en högre risk för korruption eller 
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penningtvätt. Ett annat automatiskt system bygger på ett datoriserat bevakningsprogram som 

sätts igång när kunderna köper nya produkter. Först kontrolleras kundens, om utfallet blir en 

grön färgmarkering, så går det att koppla på produkten, om utfallet lyser rött så stoppas 

affären och kunden får inte handla. Rådgivaren upplever systemet som effektivt, där inga 

incident om missvisade utfall har rapporterats. 

Wikland (2014) menar att kontrollaktiviteterna ska vara integrerade i verksamheten och 

matchas mot de mål som har satts upp. Chefen för Private Bankingenheten nämnde också ett 

annat system som kontrollerar kundernas beteendemönster. Bevakningen sker på nätterna och 

söker efter avvikande beteendemönster. Om en kund potentiellt samlar på sig en mängd 

småbelopp, som sedan överförs i en klumpsumma till ett annat konto så uppfattar systemet 

det som ett försök till finansiering av terrorism. Manuella kontrollaktiviteter består av 

individuella möten med kunden, där banken kräver kunden på allt material som kan utgöra ett 

bevisvärde. 

Enligt intressentmodellen ska en företagsledning verka för företagets överlevnad och 

företagets bästa (Lundahl & Skärvad, 1980). Kontrollaktiviteterna uppfyller en viktig roll då 

de är ett verktyg för ledningen för att säkerställa att organisationens mål uppnås (COSO, 

2013). Bankens viktigaste intressenter i sammanhanget är de anställda och kunderna. 

Sparbanken lägger mycket resurser på personalens ständiga kompetensutveckling, för att 

kunna erbjuda kunderna en professionell finansiell rådgivning samt andra finansiella tjänster 

och ge de anställda goda förutsättningarna för en långvarig karriär. Detta främjar bankens 

effektivitet samt utveckling och långsiktigt möjliggör bankens överlevnad på marknaden. 

Samtidigt som kunderna utgör en mycket viktig intressentgrupp för banken, ställs det höga 

säkerhetskrav på dem och de utsätts för kontinuerlig granskning. Det kan innebära att 

företagsledningen ställs inför ett behov att åstadkomma en intressebalans och tillmötesgå 

skilda krav från intressenterna. Här kompletteras intressentterorin med legitmitetsteorin. 

Enligt Ljungdahl (1999) beskriver intressentterorin organisationens förhållande till 

intressenterna och legitimitetsteorin presenterar strategier för organisationen att säkra 

legitimitet från intressenterna. Kontrollaktiviteterna är en del av den interna styrningen och 

kontrollen och används av organisationen för att tillmötesgå intressenternas motstridiga krav, 

vilket leder till organisationens legitimitet. 
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5.1.4 Information och kommunikation 
COSO (2013) menar att om en organisations ska kunna uppnå sina mål så måste 

informationen hanteras effektivt och nå ut till samtliga av verksamhetens grenar. Chefen för 

Riskfunktionen anser att medias spridning av skandaler hos de stora svenska bankerna har i 

viss grad påverkat Sparbankens sätt att arbeta med kommunikation. Han poängterar vikten av 

en väl fungerande kommunikation av rätt information och- det är viktigt att ledningen sänder 

ut rätt budskap till sina anställda. Utbildningar samt riskmedvetande aktiviteter är en del av 

det arbetet och syftar till att skapa ett risktänk i hela organisationen. Riskchefen beskriver att 

det läggs hellre för mycket resurser än för lite på det området. I intervjun med rådgivaren 

påpekas att kommunikationen på Sparbanken fungerar felfritt där eventuella 

kommunikationsmissar hanteras relativt snabbt och smidigt. 

Wikland (2014) beskriver att det måste finnas ett informationssystem som möjliggör att 

samtliga anställda kan utföra sina arbetsuppgifter. Samtliga intervjuade respondenter betonar 

vikten av att varje incident måste rapporteras till båda kontrollfunktionerna, dessa kan ska då 

granskas och senare åtgärdas. COSO (2013) och Arwinge (2014) menar att informationen ska 

vara pålitlig, korrekt och uppdaterad eftersom den används som underlag till de anställdas 

beslut. Riskchefen beskriver att vid fyra tillfällen per år måste Riskfunktionen rapportera sina 

synpunkter samt rekommendationer till bankledningen samt styrelsen. Han förklarar vidare  

att varje befattning i banken är beroende av ett korrekt informationsunderlag för att varje 

beslut ska kunna fattas på rätt grunder. Chefen Compliance tillägger att kommunikationen 

med styrelsen kan ske både  i skriftlig samt muntlig form. 

Enligt Romney & Steibert (2015) beskrivs en informations- och kommunikationssystemets 

funktion som en insamling av en nödvändig för verksamhetens olika grenar information som 

sedan kommuniceras ut till dessa så att de kan fungera effektivt. Som ett mycket viktigt 

kommunikationsmedel nämner rådgivaren intranätet. Där erhåller samtliga anställda viktig 

för sitt arbete information, vilket gör att verktyget används i stor utsträckning av samtliga 

anställda. Det läggs stor vikt i att känslig information inte offentliggörs då den ofta rör 

banksekretess eller kundinformation. Rådgivaren beskriver att varje anställd har en personlig 

inloggning och det läggs stor vikt att skydda kundernas integritet. Wikland (2014) beskriver 

att personalen måste kunna uttrycka sina åsikter, särskilt vid tillfällen när eventuella brister 

eller incidenter inträffar. Han menar att annars går viktig information förlorad. Riskchefen 

berättar att samtliga anställda har en möjlighet att rapportera incident utan att offentliggöra 

sina namn, händelserna kan rapporteras en whistleblowing-rapportering. Möjligheten ses som 
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ett viktigt hjälpmedel i att ta fram information som inte annars hade kommit upp på ytan på 

grund av rädslan att stämplas av andra medarbetare. 

Wikland (2014) förklarar att om informationen vidarebefordras genom tre nivåer i en 

organisation så finns det risk att viktig information förbises. COSO (2013) samt Wiklund 

(2014) beskriver också att informationen måste flöda obehindrat genom organisationens olika 

grenar. Efter en stor organisatorisk förändring under 2015 anser den intervjuade rådgivaren  

att avståndet till närmaste chef kortades ner avsevärt. Effekten innebär att besluten kan fattas 

snabbare och bättre anpassas efter marknadens förändringar. Det har också skett förändringar 

på kontoren, mindre kontor slogs ihop till större enheter och kontorslandskapen har fått en 

lyft. Beslut på kontorsnivå ska fattas självständigt utan inblandning av huvudkontoret i Lund. 

Riskchefen tillägger att ibland följs möten upp med diskussion eller telefonmöte för att säkra 

att ingen viktig information förbises. 

För att ett företag ska kunna skapa sig en legitim bild i omvärlden är det många faktorer som 

bör beaktas. Informationen som ett företag sänder ut är väsentlig för hur företaget uppfattas, 

vilket sedan ligger till grund för hur legitimt företaget anses vara av intressenterna. Enligt 

Deegan (2002) har en organisation fyra alternativ som kan trygga en organisations legitimitet. 

Ett alternativ som han nämner beskriver att informera och utbilda intressenterna kring 

förändringar i resultat och verksamhet. Bankledningen på Sparbanken arbetar med att 

informera sina anställda om viktiga händelser rörande lag- och regeländringar så att 

medarbetarna besitter uppdaterad information, vilket säkerställer att de kan utföra sina 

arbetsuppgifter på ett bra sätt. Deegan (2002) menar också att medarbetarna också utbildas 

löpande inom sina respektive yrkesroller för att de ska utvecklas och kunna ge tillbaka värden 

till företaget som ”överlever” marknaden och kan fortsätta bedriva sin verksamhet. 

Sparbanken arbetar mycket frekvent med internutbildningar för samtliga anställda, det anses 

utgöra mycket viktig arbete för att behålla sitt höga anseende hos kunderna. Utåt måste 

företaget informera sina intressenter om företagets angelägenheter. Det gäller finansiella 

resultat, organisatoriska omstruktureringar och övriga förändringar som rör organisationens 

resultat och verksamhet. Sparbanken uppfyller det kriteriet genom att framställa 

årsredovisningar, delårsrapporter samt övriga dokument avseende bankens resultat och 

verksamhet. 



64  

5.1.5 Övervakande aktiviteter 
Romney & Steibert (2015) beskriver att arbetet med de övervakande aktiviteterna ses som ett 

oavbrutet arbete, som också innebär kontinuerliga granskningar och anpassningar för att 

intern styrningen och kontrollen ska fungera effektivt. Sparbanken är mycket medveten om 

sin ställning som en betydelsefull aktör i regionen. Banken ställer krav på att personalen ska 

vara kompetent och uppdaterad i sin yrkesroll, för att kunna tillhandahålla professionella 

tjänster som ska hålla bankens goda varumärke vid liv. Kravet på styrelsen är att den ska följa 

bankens mångfaldspolicy som beskriver att ledamöterna ska ha varierande kompetenser och 

erfarenheter, regionala kännedom, samt ålder och kön. En blandad sammansättning ses som 

en konkurrensfördel, då ledamöterna kan dra nytta av synergieffekterna. Ansvaret för 

styrelsens uppföljning av mångfaldspolicyn ligger hos Nomineringskommittén som utgår  

ifrån Sparbankens Mångfaldspolicy. Styrelsen bevakas också av Risk-, Kapital- och 

Revisionsutskottet som arbetar med att granska rutinhanteringen och regelefterlevnaden hos 

styrelsen. Utskottet granskar också åtgärdsrapporterna från Riskfunktionen samt Compliance 

och bevakar internrevisionens effektivitet i den finansiella rapporteringen. 

Arwinge (2014) poängterar att ett föråldrat system för övervakningen förlorar förmågan att 

fånga upp fel och brister, vilket försämrar chansen för en fungerande intern styrningen och 

kontroll. Wikland (2014) beskriver att övervakningen identifierar brister som sedan måste 

åtgärdas så att intern styrningen och kontrollen behåller en viss kvalitetsnivå. Riskchefen 

beskriver att FI:s föreskrifter samt allmänna råd måste implementeras i bankens arbete.  Det  

är ett viktigt moment för att banken ska kunna behålla sitt tillstånd för bankrörelsen. Både 

chefen för Compliance samt Riskfunktionen intygar FI:s betydelse för bankens verksamhet. 

Det är genom stickprov samt större kontroller i bankens intern styrning och kontroll som FI 

granskar bankens implementering av föreskrifterna och kontrollerar så att intern styrningen 

och kontrollen fungerar väl. Chefen för Private Bankingenheten berättar under intervjun att  

FI kräver mycket omfattande materialunderlag till sina granskningar. Det kan röra metoder 

för hantering av kundernas kvitton, kontoutdrag och transaktionslistor. FI skickar till banken 

enkäter som sedan utvärderas och visar vilka punkter banken ska åtgärda. 

Arwinge (2014) nämner att en effektiv prioritering av övervakningsaktiviteterna. De delar i 

intern styrningen och kontrollen som utsätts för mest brister och förhöjda risker ska riktas 

särskilt mycket uppmärksamhet. De intervjuade beskriver under intervjuerna att första 

försvarslinjen är den mest utsatta för risker eftersom den har en direkt kontakt med 

högriskkunder.  De  har  ofta  komplexa  ekonomier  och  efterfrågar  oftast  mer   avancerade 
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placeringslösningar. Compliancechefen samt Riskchefen påpekar vikten av en solid 

säkerhetsbarriär i första försvarslinje, eftersom där finns ingången till nya risker i form av 

kontor som registrerar nya kunder. Riskchefen förklarar att varje kund hanteras individuellt 

men med samma strikta procedur, där inget steg i processen får förbises. Därtill övervakas 

kunderna via avancerade datorprogram som följer kundernas beteendemönster under nattetid. 

Chefen för Private Banking beskriver att systemen fungerar effektivt. 

Deegan & Unerman (2011) beskriver att det existerar ett socialt kontrakt som styr  

förhållandet mellan organisationer och den omgivning som de verkar i. För en organisation 

som Sparbanken Skåne betyder ett socialt kontrakt att banken är angelägen om sina kunder 

samt den miljö som de lever i. Det visar banken genom sitt långsiktiga arbete för det lokala 

näringslivet som bygger på att stötta olika typer av ideella projekt och lokala aktörer. 

Kontraktet riskerar att avbrytas om organisationen handlar på ett sätt som strider mot 

intressenternas krav. Kontraktet kan både innebära rättsliga krav från staten och implicita  

som kommer från samhällets sida (Deegan, 2002). De föreskrifter som FI ställer på banken 

måste implementeras för att banken ska kunna behålla sina tillstånd för att driva en 

bankrörelse. Det är viktigt att organisationer tar hänsyn till etiska och moraliska normerna 

som råder i det samhälle de bedriver sin verksamhet, eftersom om samhällets värderingar inte 

stämmer överens med organisationens så kan det utgöra hot mot organisationens legitimitet 

(Deegan & Unerman, 2011). I det avseendet har banken en mycket viktig roll att axla, då den 

agerar på den regionala marknaden och är engagerad i den lokala tillväxten. Det ska tilläggas 

att rollen uppfylls väl, då banken uppfattas hon kunderna som en solid och pålitlig aktör. 

 
 

5.2 Lagar och regler inom intern styrning och kontroll på Sparbanken 
Skåne 

 
Bankens lag samt regelefterlevnad ses som en mycket viktig aspekt för att banken ska uppnå 

sina mål med intern styrningen och kontrollen, vilket förhoppningsvis också ska leda till att 

banken uppnår sina övergripande mål med verksamheten. Det ger i sin tur banken goda 

möjligheter att tillgodose sina intressenter och skaffa sig bilden som en legitim aktör ute hos 

allmänheten. Genom att studera bankens lag samt regelefterlevnad underlättas besvarandet av 

frågan varför banken arbetar med intern styrning och kontroll som också är en fråga som 

tillhör syftet. 
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I sitt arbete med intern styrning och kontroll följer banken befintliga lagar, föreskrifter samt 

allmänna råd. Efter den stora bankkrisen i Sverige i början på 1990-talet infördes lagen 

(2004:297) om bank samt finansieringsrörelse (LBF). (Prop. 2002/03:139, SOU 1998:160) 

Lagändringen innebar att F blev en tillsynsmyndighet för den finansiella marknaden i  

Sverige. Det är också FI som reglerar kreditinstitutens krav på riskhantering. Motsvarande 

tillsynsmyndighet på EU: nivå är det den europeiska bankmyndigheten EBA som under 2011 

gav ut riktlinjer för intern styrning (GL 44). Dessa riktlinjer kan jämföras med FI:s allmänna 

råd, vilket innebär att företaget inte behöver följa råden om de följer andra riktlinjer som 

uppfyller samma syfte. I vissa fall har FI utgått från GL 44 vid arbetet med föreskrifterna 

FFFS 2014:1 men i övrigt överlappas de inte. 

Riskchefen beskriver att i hans tidigare roll på Sparbanken 1826 började arbetet med intern 

styrning och kontroll märkas av mycket under 2012. Därefter började arbetet intensifieras, 

vilket även följde med till Sparbanken Skåne efter sammanslagningen 2014. Sen dess har det 

alltid funnits en intern styrning och kontroll på banken med den skillnaden att förr fanns inga 

separata kontrollenheter. Han beskriver att FI har kraftigt ökat sina granskningar på banker i 

Sverige under de senaste två åren, vilket också har uppmärksammas i media när de stora 

bankerna har blivit tilldelade straffavgifter för sina bristfälliga metoder för intern styrning och 

kontroll. 

Fram till 1 april 2014 reglerades den interna styrningen och kontrollen samt riskhantering i 

LBF och lagen om värdepappersmarknaden. Det fanns också allmänna råd (FFFS 2005:1) om 

styrning och kontroll av finansiella företag som FI hade utvecklat samt Europeiska 

bankmyndighetens riktlinjer för intern styrning (GL 44). Men regelverken var inte tvingande 

och FI såg över dessa hade. Dessa visade det sig vara otillräckliga och FI beslutade att införa 

tvingande förskrifter (FFFS 2014:1) som trädde i kraft 1 april 2014. De skärpta föreskrifterna 

ökade kraven för interna regler, rutiner och processer som kreditinstituten, inklusive bankerna 

skulle följa för att uppnå en god intern styrning och kontroll. Riskchefen beskriver under 

intervjun att han upplevde en mycket tydlig skärpning av reglerna för banker efter 

finanskrisen 2008. Riskchefen beskriver att FI:s skärpta föreskrifter märktes även på bankens 

arbete med intern styrning och kontroll. Han beskriver att det kan finnas ett samband mellan 

finanskriser (skandaler) och skärpta regler. 

De skärpta föreskrifterna ökade också kravet för styrelsens kompetenser avseende riskerna 

som banken är förknippad med. Det innebär också ökade krav på riskhanteringssystem   samt 
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kontrollsystem. I det avseendet ser banken mycket allvarligt på att styrelsen ska besitta god 

kunskap om bankbranschen samt ha insikt i vilka risker som banken är förknippad med. För 

att säkra detta utbildas styrelsen, ledningen och övriga personalen löpande. 

Föreskrifterna ställer också ökade krav på en intern rapportering av risker samt 

regelefterlevnad. FI menar att en styrelse måste var uppdaterad och medveten om bankens 

gällande risker. Den funktionen uppfyller Sparbankens kontrollfunktioner, Compliance samt 

Riskfunktion, som enligt chefen för Complianceenheten rapporterar styrelsen kvartalsvis 

respektive månadsvis. Rapporterna avser kontrollfunktionernas granskningar och de brister 

som upptäcks. Rapporterna vidarebefordras vidare till VD som är ansvarig för den operativa 

delen som sedan skickar vidare rapporterna till ansvarig chef inom ett specifikt område. Det  

är också ett krav från FI att banker ska ha effektiva funktioner för riskkontroll, 

regelefterlevnad (Compliance) samt en internrevision. Samtliga funktioner har Sparbanken 

Skåne, vilket också kan illustreras i modellen med tre försvarslinjer. Trots bankens korta 

livscykel har inga brister eller incident rapporteras till FI, vilket kan ge intrycket av att 

bankens interna styrning och kontroll har fungerat effektivt hittills. 

FI menar att föreskrifterna kommer bidra till bankernas fungerade metoder för intern styrning 

och kontroll, vilket i sin tur bidrar till solida finansbolag och slutligen stabila 

finansmarknader med tillfredsställda intressenter. 

 
 
5.2.1 Lagar och regler gällande ramverk inom intern styrning och kontroll 

 
Lagen som reglerar bankernas arbete med riskhantering stadgas i 6 kap. § 2 LBF. 

 
Det är viktigt att företag har effektiva metoder för intern styrning och kontroll. I arbetet ingår 

att identifiera, mäta, styra, rapportera och kontrollera verksamhetens olika risker. Det kan  

röra sig om kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och andra risker. På Sparbanken 

Skåne finns det två kontrollfunktioner som arbetar aktivt med dessa risker. Det är  

Compliance samt Riskkontroll. Enligt Sparbankens rapport hanterar båda funktionerna dessa 

risker. Strandman ansera att Compliance kräver att det finns kontrollåtgärdsplan som har ett 

förebyggande syfte mot de risker som verksamheten möter (Strandman Ullrich, 2011). 

Enligt 5 kap. 1-3§§ FFFS 2014:1 är det viktigt att affärsverksamheten har fungerande  

ramverk för riskhantering i syfte att kunna bedrivas. Ramverket ska vara uppbyggt på ett sätt 

som möjliggör för företaget att identifiera, mäta, styra, och rapportera de risker som företaget 
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kan utsättas för. Ramverket ska också vara integrerat i företagets organisationsstruktur. Första 

försvarslinjen har som uppgift att skydda affärsverksamheten. Sparbankens ramverk för 

riskhantering bygger på tre försvarslinjer, den första utgörs av kontoren med kassaaktiviteter, 

dvs. affärsverksamheten. Det är där personalen möter kunderna och hanterar deras dagliga 

ärenden eller ger de privat- och företagsrådgivning. Första försvarslinjen har  också  den 

högsta säkerhetsspärren på grund av den mängd risker som den kan utsättas för. Kunder kan 

till exempel använda sig av förfalskade ID-handlingar. Banken har en strikt procedur vid  

varje kundregistrering och följer en sju-stegs process. Enligt chefen för Private Banking är  

det väldigt viktigt att banken har en god kännedom om kunderna samt deras aktiviteter. Han 

beskriver också att banken lägger stor vikt vid att skapa en god riskkultur  och 

riskmedvetenhet hos personalen genom att de ska följa interna regler samt policys. 

Föreskrifterna säger också att styrelsen ansvarar över interna reglerna samt riskhanteringen 

och dessa avspeglas i GL 44, 22.1-5 samt 22.7-8. 

Hos Sparbanken Skåne följs den aspekten mycket väl. Det är styrelsen som har det 

övergripande ansvaret att hantera de interna reglerna samt policies och dessa ska 

dokumenteras och efterlevs. Dessutom ska bankens verksamhet genomsyras av en god 

riskkultur samt riskmedvetenhet hos samtliga medarbetare, dessa ska också ha en god 

förståelse för risker förknippade med sina yrkesroller men också hela verksamheten. 

 
 
5.2.2 Lagar och regler gällande bankens funktion för riskkontroll 

 
Enligt 6 kap. 1-2 §§ ska ett företag ha en oberoende funktion för  riskkontroll, 

regelefterlevnad samt internrevision. Dessa ska vara separerade ifrån varandra förutom i fall 

när verksamheter är av mindre komplexitet, då kan både riskfunktionen samt 

regelefterlevnadsfunktionen kombineras ihop. Sparbankens riskhanteringsmodell bygger på 

modellen med tre försvarslinjer, vilket också föreskrifterna kräver. Modellen visar också hur 

linjerna förhåller sig till varandra. I bankens fall, som inte tillhör de fyra stora bankerna, och 

har relativt sett mindre komplexitet hålls funktionerna separat. 

Syftet med kontrollfunktionerna är att företagen ska ha fullständigt täckande ramverk som 

kan trygga företagens interna styrning och kontroll. Om kontrollfunktionerna är effektiva 

kommer de leda till en god intern styrning och kontroll som i sin försäkrar att verksamhetens 

drivs ansvarsfullt och uppnår sina mål. Intervjun med chefen för riskfunktionen gav   känslan 
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att enheten har en mycket viktig roll på banken. Han poängterar vikten av att vara uppdaterad 

och kunna anpassa arbetet utifrån förändringarna. Funktionen ser till att säkra bankens rutiner 

samt att skapa en riskmedvetenhet på bankens alla nivåer. 

Föreskrifterna ställer krav på att informationen som rapporteras internt och externt är pålitlig 

och att lagar samt interna regler följs. Riskfunktionen har en nära relation med styrelsen och 

eventuella incident samt brister ska rapporteras direkt till styrelsen samt den verkställande 

direktören. Riskchefen beskriver att det är väldigt viktigt att åtgärdsplanerna är felfria och 

förståeliga för läsarna eftersom de ligger som underlag till fortsatta beslut. För att försäkra sig 

om det, granskas åtgärdsplanerna noga innan de skickas. 

Det ställs också krav på att funktionen ska ha tillräckligt med resurser så att den har möjlighet 

att ta del av all nödvändig information för att klara av sitt uppdrag. Personalen ska vara 

kompetent med erfarenheter som krävs för att utföra sina dagliga arbetsuppgifter (6 kap.   3-5 

§§). Sparbankens riskfunktion leds av Riskchefen, han har en god erfarenhet av liknande 

uppdrag sen tidigare och har arbetat på Sparbanken Skåne sen 2014. Under intervjun ger han 

ett mycket professionellt intryck och besitter god kunskap om både branschen samt 

Sparbanken Skåne. Han är också mycket påläst om senaste händelser inom banksektorn. 

Under intervjun berättar han att funktionen består av fem mycket duktiga medarbetare som 

har god erfarenhet i sina yrkesroller. I sitt dagliga arbete har funktionen tillgång till all 

nödvändig information för att klara av sitt uppdrag. Avvikelser samt förhöjda risker, skickas 

in från hela organisationen till Riskfunktionen, som sedan analyserar de och framställer 

skriftliga rapporter som skickas till styrelsen, ledningen samt VD. Kommunikationen med 

styrelsen sker direkt och den beskrivs som nära och bra. 

För att löpande upprätta styrelsen samt ledningen ska funktionens regelbundet skicka sina 

iakttagelser samt rekommendationer. Det är upp till styrelsen att bestämma hur frekvent den 

ska upprättas, men kravet är minst en gång per år. Informationen som rapporteras till  

styrelsen och VD ska omfatta identifierade brister samt risker, och det ska snarast vidtas 

lämpliga åtgärder mot dessa (6 kap. 7-8 §§). Riskchefen beskriver att relationen mellan 

styrelsen, ledningen samt VD är mycket nära och att dessa upprättas regelbundet med  

löpande rapporter från Riskfunktionen. Rapporterna omfattar alla iakttagelser om risker samt 

brister som upptäcks samt rekommendationer till dessa. När det kommer till verksamhetens 

risker som innebär väsentliga avvikelser eller förhöjda risker ska Riskchefen upprätta 

skriftliga rapporter vid minst fyra styrelsemöten per år. För övrigt är Riskfunktionen helt 
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oberoende och frikopplat affärsverksamheten och har ingen inverkan på de affärsmässiga 

besluten inom banken. 

 
 
5.2.3 Lagar och regler gällande bankens regelefterlevnad 

 
Enligt 8 kap. 2-3 §§ ska ett företag ha en regelefterlevnadsfunktion som ser till att företaget 

följer lagar, förordningar, samt andra regler som tillämpas och förklara dessa för resterande 

personal. I enlighet med 8 kap. 1 § ska företag också följa sina interna regler och rutiner, 

vilket regelefterlevnadsfunktionen också säkerställer. Funktionen ska sedan kontrollera 

arbetet och lämna synpunkter och rekommendationer till berörda personer utifrån de 

observationer som har gjorts. 

I Sparbanken Skånes regelefterlevnadsfunktion arbetar fyra erfarna medarbetare, arbetet leds 

av chefen för enheten som har en juristutbildning i botten och har jobbat på Sparbanken 

Skåne sen 2014 då banken bildades. Innan dess var hon värdepapperschef i Sparbanken 1826 

där hon hade en lång och mycket meriterande karriär. Hennes nuvarande roll är underställd 

VD och det är hennes ansvar att också sända rapporterna med eventuella incident eller brister 

till denne. Hon anser att funktionen har en mycket viktig roll att axla, det handlar om att följa 

de lagar och regler i svensk och europeisk rätt men också föreskrifter från FI. Chefen för 

enheten förklarar att risken utgörs av lagtolkningen. Många regelverk stiftas på EU-nivå, och 

det kan förekomma svårigheter i att tillämpa lagen till en regional marknad som banken 

verkar i. Enheten hanterar fyra riskområden, kundskydd, penningtvätt, tillstånds och 

tillsynsärende samt uppförande på marknaden. För att säkerställa så att banken följer sina 

interna regler, gör funktionen regelbundna stickprov i bankens olika områden, dessa kan 

variera till frekvens och storlek. Funktionen ska också stötta första försvarslinjens arbete med 

riskhantering. Hon beskriver också att funktionen skapar en ”intern ordning och reda” i 

banken. Enhetens främsta mål beskriver hon som följande: 

”Regelefterlevnadsfunktionens främsta mål är att ha en regelverksrisk som är så nära noll 
möjligt.” 



71  

5.2.4 Lagar och regler gällande bankens funktion för internrevision 
 
FI:s föreskrifter 2014:1, 9 kap. 1-3 §§ ställer krav på att företag ska ha oberoende funktioner 

för internrevision. FI anser att sådana föreskrifter måste finnas på plats för att säkerställa 

företagets fungerande intern styrning och kontroll. Funktionen ska i sitt arbete utgå ifrån 

styrelsens fastställda revisionsplan. I arbetet ska ingå att granska och regelbundet utvärdera 

företagets organisation, processer, modeller, riskhantering och regelefterlevnad. Funktionen 

ska även granska företagets pålitlighet i den finansiella rapporteringen. Det ska också granska 

arbetet i kontrollfunktionerna, dvs. hur effektivt och pålitligt de arbetar och lämnar 

synpunkter kring företagets övergripande arbete med intern styrning och kontroll i enlighet 

med 9 kap. 5 §. 

Sparbanken Skånes funktion för intern revision återfinns i den tredje försvarslinjen i bankens 

modell med tre försvarslinjer. Internrevisionen är utlagd till en oberoende revisionsfirma, där 

arbetet leds av en kunnig auktoriserad revisor. Internrevisionen är en helt oberoende aktör, 

och är inte med och beslutar om bankens affärsmässiga verksamhet. Det får inte heller 

inverka på bankens val av riskmodeller. För Sparbanken arbetar han tillsammans med en 

grupp erfarna medarbetare som har en god insikt i bankens arbete med intern styrning och 

kontroll. Under intervjun berättar internrevisorn att samarbetet med Sparbanken har fungerat 

mycket bra sen det inleddes, 2014 då banken grundades. Han beskriver också att inga större 

fel eller brister har rapporterats om banken, vilket indikerar på att bankens interna styrning 

och kontroll är i ett bra skick. Som funktionens främsta mål, beskriver han att hjälpa banken 

att uppnå sina mål med verksamheten. Han ser därför funktionen som ett mycket viktigt 

kontrollorgan, som granskar bankens riskhanteringssystem, organisationen och processerna, 

vilket säkrar bankens uppnående av mål. 
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6 Resultat 
 

I detta kapitel diskuteras uppsatsens resultat, samtidigt besvaras också studiens syfte. I 
kapitlet ges det också förslag på fortsatta studier inom ämnet. 

 

 
 

6.1 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen har varit att studera och analysera hur Sparbanken Skåne arbetar med 

intern styrning och kontroll utifrån COSO-modellen samt svara på varför banken lägger 

arbete på områden. 

För att kunna svara på frågan hur Sparbanken Skåne arbetar med intern styrning och kontroll 

användes COSO-ramverk. Studiens analys mynnar ut i en slutsats att Sparbanken Skånes 

arbete med intern styrning och kontroll delvis överlappar COSO-ramverkets fem 

komponenter. Banken tillämpar komponenterna indirekt, och kompletterar arbetet med intern 

styrning och kontroll med befintliga lagar och FI:s föreskrifter om krav för intern styrning 

och kontroll, ramverk, riskkontrollfunktion, efterlevnadsfunktion samt 

internrevisionsfunktion. Även om banken inte följer COSO-ramverket strikt, så kan man 

konstatera att banken har mycket effektiva metoder för riskhanteringssystem, rutiner och 

processer. Efter att ha analyserat banken utifrån de fem komponenterna, går det att identifiera 

metoder och aktiviteter inom varje komponent som bidrar till bankens goda intern styrning 

och kontroll. I styr- och kontrollmiljön finns det en tydlig och väletablerad ”ton” inom 

banken som bygger på bankens ursprungliga affärsidé, där banken ska på ett hållbart samt 

moraliskt sätt främja det lokala samhället och näringslivet. Banken ska leva upp till sitt 

varumärke som en stabil och förtroendegivande aktör i regionen Skåne, där den verkar. I 

riskbedömningen finns det många indikationer som säger att banken är mycket risk samt 

målmedveten. Det tillförs tillräckligt med resurser för att banken ska kunna installera 

effektiva verktyg som motverkar de interna samt externa riskerna som verksamheten är 

förknippad med. I kontrollaktiviteterna satsar banken mycket på att utbilda personalen, man 

vill försäkra sig om att personalen levererar professionell service vid varje kundmöte, vilket 

ska generera nya kunder och fortsätta att stärka varumärket. I informationen och 

kommunikationen förespråkas en effektiv kommunikation med tydliga budskap, i det syftet 

har det genomförts en organisatorisk förändring som hindrar informationsmissar och 

påskyndar kommunikationen mellan de olika nivåerna. I de övervakande aktiviteterna ses  

FI:s  tillsynsroll  som  ett  mycket  viktigt  kontrollorgan  för  bankens  tillstånd  att  driva   en 
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bankrörelse. Det har också ställt krav på att banken ska vara ännu mer transparent med 

samtliga av sina aktiviteter. Både internrevisorn samt samtliga intervjuade från fallföretaget 

intygar om att bankens interna styrning och kontroll har fungerat effektivt och banken har 

uppnått samtliga av sin verksamhets mål och styrs i rätt riktning. Bankens arbete med intern 

styrning och kontroll baseras på modellen med tre försvarslinjer. Modellen följer både lagen 

om bank- och finansieringsrörelse samt FI:s allmänna föreskrifter 2014:1 som ställer en 

minimumnivå på kvaliteten av den interna styrningen och kontrollen hos banker. Det ska 

tilläggas att sedan FI:s har påbörjat ett intensifierat arbete med granskningar av bankers 

interna styrning och kontroll, så har Sparbanken Skåne följt med och implementerat ställda 

krav på ett tillfredsställande sätt. 

Studien svarar också på frågan varför Sparbanken Skåne arbetar med intern styrningen och 

kontrollen. Den främsta anledningen är att banken vill uppnå sina mål och kunna fortsätta 

bedriva verksamheten. Mot bakgrund av de uppkomna bristerna i intern styrningen och 

kontrollen hos både de amerikanska bolagen samt de svenska storbankerna, finns det hos 

banken en stark vilja att få en fungerande intern styrning och kontroll samt undvika att den 

typen av incidenter inträffar som storbankerna har drabbats av. Genom att banken uppnår sina 

mål kan den skapa värden till sina intressenter och samtidigt skapa sig en legitim bild i 

samhället. Eftersom bankens ursprungliga affärsidé bygger på att vara en förtroendegivande 

och solid bank, finns det mycket som talar för att banken vill fortsätta att leva upp till den 

bilden. Dessutom har banken en historisk och mycket stark anknytning till regionen Skåne, 

vilket förstärker ännu mer bankens vilja att agera moraliskt och främja den lokala 

utvecklingen i regionen. Banken är mycket mån om sitt varumärke, och vill på ett ekonomiskt 

samt miljömässigt hållbart sätt bygga banken starkare och skapa värden till sina intressenter i 

regionen. 

 
 
6.2 Diskussion 
Det går att konstatera att legitimitetsteorins grundläggande faktorer stämmer bra överens med 

Sparbankens Skåne arbetssätt kring intern styrning och kontroll. Legitimitetsteorin lyfter 

fram vikten av de normer och värderingar som finns i samhället som ett företag måste följa 

för att uppnå en legitim uppfattning hos sina intressenter. I bankens fall framhävs teorin i de 

upprättade riktlinjer, mål och principer som styrelsen upprättar. Dessa beskriver konkret hur 

banken strukturerar arbetet för att uppnå sina visioner och mål med verksamheten. I det 

arbetet spelar en fungerande intern styrning och kontroll en avgörande roll. Chefen för 
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Compliance beskriver i intervjun vikten av en intern ”ordning och reda”. Att banken har två 

enskilda kontrollfunktioner som aktivt arbetar för att identifiera och åtgärda upptäckta risker, 

ger en tydlig indikation på att banken är mycket riskmedveten och mån om att bedriva 

verksamheten på ett tryggt och förtroendegivande sätt men också följa gällande lagar och 

regelverk som reglerar det kravet. Det ligger till grund för bankens långsiktiga arbete och 

under intervjun med chefen för Compliance beskriver hon att banken har ett historiskt arv att 

ta hand om sedan 1800-talet, då banken började verka för den lokala bygden. I dagens arbete 

med intern styrning och kontroll märks det tydligt att banken lägger stor vikt att följa FI:s 

föreskrifter som också är en viktig aktör för bankens tillstånd att driva en bankrörelse. 

Straffavgifter som FI har tilldelat de fyra stora svenska bankerna har skadat deras anseende, 

vilket Sparbanken är medveten om och ökar desto mer strävan att uppnå en fungerande intern 

styrning och kontroll. 

Sparbanken Skåne är mån om att visa för sina intressenter hur den uppnår sitt arbete för en 

god intern styrning och kontroll. Till följd av alla bankskandaler förväntar sig omvärlden att 

banken agerar på ett moraliskt och hållbart sätt och tillgodoser så gott som möjligt samtliga 

av intressenternas krav. Enligt Wiklund (2014) skapades COSO på grund av de stora 

företagsskandalerna hos de amerikanska börsbolagen. Han beskriver att under senare år har 

det visat sig att medelstora och mindre bolag har en starkare vilja att uppnå en god intern 

styrning och kontroll. De har lättare att sända ut sitt budskap med tanke på färre nivåer i 

företagets hierarki och de anställda har lättare att erhålla signaler uppifrån. Sparbanken Skåne 

följer till viss del också intressentteorins normativa gren. Genom att aktivt arbeta för god 

intern styrning och kontroll vill Sparbanken Skåne skapa sig en trovärdig och 

förtroendegivande bild hos sina intressenter, vilket sedan underlättar att tillgodose deras 

behov, då företaget ”fungerar” internt. Sparbanken kan därför ha använt sig indirekt av 

intressentmodellen som ett verktyg för bankledningen att uppnå en effektiv intern styrning 

och kontroll, vilket i sin tur har en positiv påverkan på bankens överlevnad och utveckling. 

Detta går i linje med intressentteorins normativa gren. 
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6.3 Vidare forskning 
Eftersom denna studie enbart behandlar ett fallföretag, skulle det vara intressant att undersöka 

fler företag med varierande storlekar och göra en jämförande studie på hur deras arbete med 

intern styrning skiljer sig åt. Det skulle vara särskilt intressant att jämföra ett amerikanskt 

företag samt ett svenskt för att se hur moraliskt de båda beter sig på marknaden och hur de 

förhåller sig till de olika intressenterna. Det kan också vara intressant att undersöka andra 

sektorer som inte är lika hårt reglerade som banksektorn. Det vore då intressant att undersöka 

hur mycket vikt som egentligen läggs på intern styrning och kontroll. Sparbanken Skåne har 

funnits på marknaden bara två år, vilket innebär att det är ett företag som befinner sig tidigt i 

sin livscykel. Det vore intressant att göra en studie på Sparbanken Skåne samt ett företag som 

har funnits längre tid på marknaden. 
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8 BILAGOR 
8.1 BILAGA 1. INTERVJUUNDERLAG, PRIVATE BANKING 

 
Bakgrundsfakta: 

• Vad är din yrkestitel? 
• Vad har du för arbetsuppgifter och hur länge har du arbetat i denna tjänst? 
• Vilken utbildning samt tidigare arbetslivserfarenhet har du? 
• Hur viktig är din roll och varför? 

Om bankens private banking: 

• Vad är bankens affärsidé med private banking? 
• Hur viktig är private banking för verksamheten? 
• Hur definierar du risken inom private banking? 
• Varför väljer kunder er private banking-tjänster? Hur skiljer de sig åt mot 

konkurrenternas? 
• Hur ser en typisk private banking-kund ut i er bank? 
• Vad är det viktigaste i riskhanteringen av era private banking-tjänster? 
• Förlitar sig intressenterna på er private banking? 
• Hur ser framtiden ut för er private banking? 

Kundprofilering inom private banking: 

• Hur viktig är kundprofileringen? 
• Vilka faktorer väger ni in och varför? 
• Hur ser processen med kundprofileringen ut och hur strikt håller ni er till den?(hur 

många intervjuer, hur långa per gång, frågeformulär etc.) 
• Avviker ni ibland från era rutiner? Varför? 
• Hur bedöms de olika kundgrupperna utifrån risk för penningtvätt samt finansering av 

terrorism? 
• Använder ni en redan etablerad metod för riskbedömning eller har ni utvecklat en 

egen modell? Beskriv den och förklara valet? 
• Är den effektiv? 
• Vilka brister kan förekomma vid riskbedömningen av respektive kundgrupp? 
• Hur går ni tillväga vid misstanke om penningtvätt samt finansering av terrorism för 

respektive kundgrupp? Beskriv processen. 
• Arbetar ni aktivt med att förbättra era rutiner vid kundprofileringen? Hur? 

 
 
Penningtvätt samt finansering av terrorism: 

• Hur definierar ni penningtvätt samt finansering av terrorism? 
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• Arbetar ni aktivt för att motverka penningtvätt samt finansering av terrorism? Hur? 
(internutbildningar inom riskhantering?) 

• Använder ni en redan etablerad metod för hantering av penningtvätt samt finansering 
av terrorism eller har ni utvecklat en egen modell? Beskriv den och förklara valet? 

• Är den effektiv? 
• Vilka lagar samt regelverk efterföljer ni i arbetet mot penningtvätt samt finansering av 

terrorism? I vilken grad efterföljs dessa? 
• Hur väl lyckas ni motverka penningtvätt samt finansering av terrorism? Finns det 

dokument/statistik som vi kan ta del av? 
• Var och varför kan det uppstå brister i ert arbete mot penningtvätt samt finansiering 

av terrorism? Vilka är de eventuella konsekvenserna? 
• Var och varför kan det uppstå brister i hanteringen av misstänkt fall av penningtvätt 

och finansering av terrorism? Vilka är konsekvenserna och åtgärderna? 
• Hur ser rutinerna ut? Förekommer avvikelser? Varför? 
• Vem rapporterar man till, vem kontrollerar det och i så fall hur? 

 
 
Intern kontroll: 

• Hur skulle ni beskriva er interna kontroll? 
• Är ni bekanta med modellen, Enterprise Risk Management? Om ja, förklara hur ni 

tolkar den. 
• Tillämpas den i er verksamhet? Om ja, hur? 
• Är ni bekanta med COSO-modellen? Om ja, förklara hur ni tolkar den. 
• Tillämpas den i er verksamhet? Hur? 
• Utvärderar ni er interna kontroll? Om ja, hur? 
• Tillämpar ni andra modeller inom intern kontroll? I så vilka och varför? 
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8.2 BILAGA 2. INTERVJUUNDERLAG, COMPLIANCE & 
RISKKONTROLL 

• Vilken är din roll i företaget? 
• Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
• Hur länge har du arbetat på företaget? 
• När började ni lägga större vikt på intern styrning och kontroll? 
• Varför tror du att ni arbetar med intern styrning och kontroll? 
• Hur ser arbetet med den interna styrningen och kontrollen ut i ert företag? 
• Vilka problem har ni stött på några problem i arbetet med intern styrning och 

kontroll? 
• Vad är för och nackdelarna med intern styrning och kontroll? 
• Anser du att arbetet med intern styrning och kontroll kan ses som en 

kvalitetsstämpel? 
• Vilka är bankens främsta intressenter? Hur ser arbetet ut med att tillgodo se deras 

krav? 
 

Kontrollmiljö 

• Hur skulle du beskriva företagskulturen? 
• Arbetar ni aktivt för att skapa en riskkultur/prismedvetenhet? 
• Vilka är delaktiga i arbete med intern styrning och kontroll? 
• Hur ser styrelsens/ledningens arbete ut med intern styrning och kontroll? 
• Hur förmedlar du som chef informationen till de anställda? 
• Hur förmedlas informationen om intern styrning och kontroll till övriga anställda? 
• Hur får ni de anställda att integrera med företagets mål inom styrning och 

kontroll? 
• Har ni någon Code of Conduct (uppförandekod)? 
• Om nej: hur arbetar ni med frågor kring etiskt, socialt och miljömässigt ansvar? 
• Hur arbetar ni för att attrahera och behålla kompetent personal? 
• Har personalen tydliga roller? 

 
 
Riskbedömning 

• Hur skulle du beskriva riskbedömningen inom intern styrning och kontroll? 
• Vilka är företagets största interna respektive externa risker? Hur hanteras dessa? 

Är riskhanteringen effektiv? 

• Hur arbetar Risk/Compliance för att säkerställa en effektiv intern styrning och 
kontroll? 

• Är det någon som bevakar ert arbete? Hur? 
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• Är arbetet tillräckligt? Om nej: Vad mer krävs? 

• Har ni upplevt oegentligheter på företaget tidigare? Om ja: Hur har ni hanterat 
dessa? 

• Hur effektiv är internrevisionen? Har deras arbete brustit någon gång? 
• Har ert arbete brustit någon gång? Hur har det åtgärdats? 
• Följer någon modell i ert arbete förutom ”Tre försvarslinjer”? 
• Känner ni igen COSO-modellen? Om ja: Följer ni följt den? 
• Hur definieras mål på företaget? Är de kopplade till riskerna? 
• Hur definieras riskerHur hanteras förändringar som kan påverka intern styrning 

och kontroll? 
 
Kontrollaktiviteter 

• Vilka kontrollaktiviteter finns det inom intern styrningen och kontrollen? 
• Hur skulle du beskriva ledningens arbete med att uppnå mål? 
• Är kontrollaktiviteterna effektiva? 
• Finns det dokument för hur arbetet med intern styrning och kontroll ska se ut? 
• Om ja: Hur säkerställs det att denna dokumentation efterföljs? 
• Finns det specificerat vilka behörigheter personalen har? 
• Hur hanteras oförutsedda händelser? 

 
Information och kommunikation 

• Hur skulle du beskriva arbetet med information och kommunikation inom 
intern styrning och kontroll? 

• Hur kommuniceras informationen om intern styrning och kontroll i företaget? 
• Vilka kommunikationskanaler finns det? Är de effektiva? 
• Är informationen tillgänglig för alla i företaget? 
• Hur kommuniceras eventuella brister/misstag? Är det högt i tak? 

 
Övervakande aktiviteter 

• Vilka övervakande aktiviteter finns det inom intern styrningen och kontrollen? 
• Hur ser uppföljning av den interna styrningen och kontrollen ut? 
• Är det några delar av intern styrningen och kontrollen som övervakas mer än 

andra? Hur och varför? 
• Hur ser kommunikationen av brister/misstag ut inom intern styrningen 

och kontrollen? 
• Hur ser rapporteringen av avvikelser ut? 
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8.3 BILAGA 3. INTERVJUMALL, INTERNREVISION 
 

• Hur ofta sker revisionen hos företaget? 
• Vad granskas? Hur? 
• Hur länge har ni varit anlitade av företaget? 
• Hur viktigt är ert arbete? Vad uppfyller det för syfte? 
• Hur många arbetar med internrevision åt företaget? 
• Vilka är de främsta interna/externa riskerna i första respektive andra försvarslinjen 

hos företaget? 
• Varför tror du företaget tillämpar en modell med tre försvarslinjer? 
• Tillämpas några andra modeller? Vilka? 
• Hur tycker du att företagets riskhanteringssystem fungerar? 
• Hur tycker du företagets intern styrning och kontroll fungerar? 
• Hur tycker du organisationsstrukturen och processerna fungerar? 
• Vad är det viktigaste i intern styrningen och kontrollen hos företaget? 
• Anser du att företagets arbete med intern styrning och kontroll är tillräckligt? Om 

nej: Vad kan förbättras? 
• Hur tycker du Compliance respektive Riskkontroll arbetar? Är de effektiva? Får de 

tillräckligt med resurser? 
• Hur ser du på den ökade granskningen av bankers intern styrning och kontroll från 

Finansinspektionen? 
• Är internrevisionen effektiv i granskningen av företaget? 
• Vilka är de främsta intressenterna för företaget? 


