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Research  

Questions:  -How does the board formulate the internal control to create an 

efficiency in the company process? 

-How does the inventory process work, from ordering to delivery?  

-How do the executives work with implementation of improve-

ment and efficiency of the internal control processes?   

Method:  The study is constructed using a deductive method with qualitative 

data. The authors collected data through interviews. The data 

formed the study’s results which were thereafter analyzed and 

compared to the chosen theories and models.   

  

Conclusion: The Company uses several controls for their business with regards 

to the COSO- and other models. Examples of these controls are 

surveillances of newly implemented controls, and that the execu-

tives strive for the entire unit to work towards the same goal.  

 The authors have also found several areas of improvement. For ex-

ample implementing a local HR-department to more effectively 

satisfy the employee’s needs and establish controls to more effi-

ciently control the workload.  
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1. Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till arbetet, dess syfte, problemområde, frågeställningar, 

målgrupp samt uppsatsens avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Konkurrensen mellan företag är hård samtidigt som världsekonomin pendlat upp och ned de 

senaste åren. Detta gör att organisationer måste prestera sitt yttersta för att vara konkurrens-

kraftiga och generera vinst över en längre tid. Det finns ett antal skäl till varför företag kan 

prestera svagt samt flera strategier som kan leda till bättre hållbarhet för företag. En av de 

mest uppenbara orsakerna är hanteringen av de interna kontrollsystemen där framförallt större 

företag kan behöva standardisera användandet av interna kontroller (Cappelletti, 2009, ss. 17-

27). Tydlig styrning inom verksamheten är en viktig faktor för att företag ska uppnå sina mål. 

Därför finns många förändringsprocesser inom en organisation för att skapa bättre styrning 

och kontroll över verksamheten och ekonomin. Företag ska noga utvärdera organisationens 

interna- styrning, uppföljning och kontroll. Ledningen måste då exempelvis ta ställning till 

om strukturen ska vara centraliserad eller decentraliserad samt vilka metoder som ska använ-

das för att genomföra organisationens strategi (Almqvist, 2006, ss. 35,91).   

För att säkerställa ett företags effektivitet och att arbetsprocesserna fungerar, används interna 

kontroller inom olika enheter i organisationen. Samtidigt ska företag följa de lagar och regler 

för bland annat redovisning och rapportering. Det finns dessutom olika lagar, regler och re-

kommendationer angående intern kontroll samt hur det ska utföras, bland annat Sarbanes Ox-

ley-akten som innebär att alla amerikanskt ägda bolag ska följa vissa regler, däribland regler 

om intern kontroll. (Cohen & Brodsky, 2004, s. 314)  

Vid en intern kontroll samlas information in från företagets olika arbetsområden som sedan 

analyseras av ledningen. Många företag arbetar inte på ett kostnads- och arbetseffektivt sätt 

vilket kräver vägledning där en intern kontroll kan vara skillnaden på överlevnad och kon-

kurs. (Cappelletti, 2009, ss. 17-27) Intern kontroll innebär att ett företag granskar alla affärs-

områden för att sedan hitta sätt effektivisera med hjälp av en standardiserad process. För han-

delsföretag blir att effektivisera processen vid inköp och försäljning av varor.  

Det finns flera olika modeller som företag kan använda som verktyg vid interna kontrollpro-

cesser. En av de mest välkända är COSO-modellen. Denna modell skapades år 1986 då flera 

finansiella skandaler skett gällande sparande och lån. Det bästa sättet att förhindra ekonomiskt 

bedrägeri ansågs vara att förbättra den interna kontrollen (COSO, 2014). COSO-modellen 

täcker allt från att hitta och bedöma risker till att implementera och övervaka lösningar (FAR, 

2006, s. 7). Modellen delas upp i fem områden, kontrollmiljö, riskbedömning, övervakning, 

kontrollaktiviteter samt information och kommunikation (Haglund, Sturesson, & Svensson, 

2001, s. 23). Det finns även andra välkända modeller som används vid kontroller samt för att 

vägleda företag i strävan att nå sina uppsatta mål. Modeller som Lean production, Total 

Quality Management samt Plan, Do, Check, Act-modellen är exempel på detta (Bellgran & 

Säfsten, 2010, s. 19). 

Det kan ibland vara svårt för ledningen och de anställda i organisationen att utöver sina egna 

arbetsuppgifter arbeta fram dessa typer av kontrollprocesser. Företag kan därför anställa in-

ternrevisorer externt eller internt för att granska och förbättra de interna kontrollprocesserna.  

Ofta är det till stor nytta när en oberoende person utifrån organisationen analyserar företaget 
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utifrån vilka problem, risker samt förbättringsområden som finns (Fadzil, Haron, & Jantan, 

2005, ss. 844-866).  

Denna uppsats har valt att behandla Schroff Scandinavia AB som är ett dotterbolag till det 

amerikanska bolaget Pentair. Pentair tillverkar främst vatten och vätskelösningar, ventiler och 

reglage samt olika tekniska lösningar för olika branscher. (Pentair) Schroff Scandinavia AB 

tillhör den del av koncernen som arbetar med tekniska lösningar. Den del av koncernen har 

funnits i Europa sedan år 1994 och har globalt över 6000 anställda. Schroff Scandinavia AB 

säljer skyddsskåp för elektronisk utrustning riktat mot industrier. Företagets tre största märken 

är McLean, Hoffman och Schroff som var alla tre separata företag som köptes upp av Pentair 

(Pentair, 2014). Schroff Scandinavia AB har kontor i Stockholm där 15 personer arbetar.   

1.2 Problemområde 

Interna processer och kontroll är områden som förekommer kontinuerligt i de flesta företag. 

Särskilt viktigt blir det för handels- samt tillverkningsföretag som binder kapital då de handlar 

med fysiska produkter som kostar pengar. Detta innebär att företagets interna kontrollproces-

ser måste anpassas efter dessa kostnader (Ax, Johansson, & Kullven, 2012, ss. 319-330). 

Dessutom finner författarna ingen tidigare forskning på implementeringen av interna kontrol-

ler i handelsföretag. Behovet av intern kontroll har även ökat allt mer efter de finansiella kri-

ser som skett under tidigare år (Cappelletti, 2009, ss. 17-27).  

Det handlar dock inte endast om att företag ska kunna överleva, med väl fungerande interna 

kontrollprocesser kan de även utvecklas och växa. Schroff Scandinavia AB är till stor del ett 

handelsföretag. De köper in produkter av moderbolaget Pentair för att sedan sälja produkterna 

till kunder, dock konfigureras vissa produkter hos Schroff Scandinavia AB. Då det klassas 

som ett handelsföretag behöver de ha väl fungerande processer gällande kommunikation, IT, 

finansiell rapportering samt lagerhantering. Dessutom har Schroff Scandinavia AB inte haft 

någon intern revision på länge vilket kan utgöra en risk (Björksved, 2014). 

Schroff Scandinavia AB är därför ett bra exempel på ett företag som behöver ha välfunge-

rande interna kontrollprocesser. Om exempelvis varulagersprocesser inte fungerar optimalt 

kan det bli onödigt kostsamt. Detta skulle kunna bero på att företaget innehar produkter i lager 

för länge som skulle kunna lösas med hjälp av ett bättre system. En annan vanlig risk är att fö-

retag inte har ett backupsystem för sina datorer. Där skulle en systemkrasch innebära att viktig 

information går förlorad. Vid ett sådant fall skulle någon typ av kontrollsystem kunna minska 

riskerna (FAR, 2006, s. 7). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån insamlad data från respondenterna, få djupare förståelse 

kring de interna kontrollprocesserna för Schroff Scandinavia AB, samt om möjligt kunna ge 

förbättringsförslag för deras interna kontroller.  

1.4 Frågeställningar 

 Hur utformar Schroff Scandinavia AB sina interna kontroller för att effektivisera verk-

samheten? 

 Vilka nya eller förbättrade kontroller kan införas på Schroff Scandinavia AB? 
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1.5 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig främst till Schroff Scandinavia AB för att illustrera företagets interna 

kontrollprocesser. Arbetet kan även användas av andra produktsäljande företag för att för-

bättra sina interna kontrollprocesser. Uppsatsen riktar sig dessutom till studenter som studerar 

redovisning för att få djupare förståelse kring intern kontroll.  
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2. Metod  
I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts samt de åtgärder som tagits för att förstärka 

arbetets reliabilitet och validitet. 

2.1 Forskningsdesign  

Studien bygger på en deduktiv ansats, detta innebär att arbetet utgår från befintlig teori. An-

vända teorier för att besvara frågeställningarna presenteras i teoriavsnittet. Då det finns flera 

lagar och modeller för hur intern kontroll ska gå till blev den deduktiva ansatsen mest lämp-

lig. (Bryman & Bell, 2011, ss. 11-12) 

 

Figur 1. Egen tolkning av Figur 1.1 sida 11 Bryman & Bell. Tillvägagångssättet i deduktiv ansats. 

Det valda företaget var lämpligt främst på grund av två skäl. Dels fanns en befintlig kontakt 

som underlättade datainsamling, ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2011, ss. 

204-206). Dessutom handlar företaget med kapitalbindande produkter vilket innebär att en 

studie om intern kontroll var passande. När valet av respondenter gjordes var målet att hitta 

personerna som kunde bidra bäst till datainsamling i form av mängd och kvalité på informat-

ionen. Det vill säga personer i företaget med befattningar som berör intern kontroll. Mest läm-

pade befattningar upplevdes vara innesäljaransvarig, ekonomiansvarig och verkställande di-

rektör. Dessutom valdes en internrevisor från moderbolaget Pentair för att bidra med inform-

ation kring arbetssättet av intern kontroll.  

Kvalitativ data har använts vid insamling av information angående intern kontroll och intern 

styrning. Denna typ av datainsamling var mest lämplig då kvalitativ data innebär att tolka och 

förstå ämnet som studeras (Bryman & Bell, 2011, ss. 389-390). Metoden var därför mest an-

vändbar för att besvara frågeställningarna.   

 

2.2 Motivering av teorier 

I denna studie har flera teorier och modeller använts, dessa valdes främst av två skäl. Dels då 

uppsatsen behandlar intern kontroll vilket är ämnet som studerats. Dock är den huvudsakliga 

anledningen att teorierna är tillräckligt praktiska att tillämpa, jämföra och analysera för ett 

verkligt företag. 

 

2.3 Tillvägagångsätt  

Uppsatsen behandlar hur de interna kontrollprocesserna fungerar i företaget Schroff Scandina-

via AB. Företaget valdes då det fanns befintlig kontakt etablerad, ett så kallat bekvämlighets-

urval (Bryman & Bell, 2011, ss. 389-390). Den befintliga kontakten indikerade att en intern 

kontroll inte skett i företaget på många år vilket resulterade i valt ämne (Björksved, 2014).  

1. Teori 2. Frågeställning 3.Datainsamling 4. Empiri 5. Resultat
6. Analys 

kopplat till teori
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Ett syfte och ett antal frågeställningar upprättades för att skapa en ram för vilka delar uppsat-

sen skulle behandla. Utifrån syfte och frågeställningar påbörjades en litteraturstudie där fokus 

var på generell information om intern kontroll, intern styrning, intern revision samt COSO-

modellen. Under litteraturstudien tillkom andra modeller och teorier som kunde kopplas till 

Schroff Scandinavia AB och dess arbete med interna kontrollprocesser. Teorierna hittades ge-

nom sökmotorn ABI/INFORM. De sökord som användes var exempelvis ”internal control”, 

”internal revision”, ”internal audit” och ”COSO-model”. Allt eftersom mer information till-

kom kring det valda ämnet, justerades syfte och frågeställningar för att anpassas till uppsat-

sens ramar.  

Personer med betydande befattningar som berör intern kontroll bestämdes i förväg för att an-

passa intervjufrågorna till respektive respondent och befattning. Intervjufrågorna skapades 

med hjälp av de teorier och modeller som tagits fram under litteraturstudien. Vid uppförandet 

av intervjufrågor användes främst COSO-modellen för att lättast kunna skapa frågor kring in-

tern kontroll. Detta då COSO-modellen är en omfattande modell vid arbetet med interna kon-

trollprocesser. Till intervjuerna skapades semistrukturerade intervjufrågor för att ge respon-

denten möjlighet att utveckla sina resonemang 

Kontakt togs med respektive respondent via telefon och mail för att bestämma tid för intervju 

och frågorna skickades i förväg till respektive respondent. Detta för att ge respondenterna 

möjlighet att förbereda svar. Antal intervjuer blev fyra stycken där anställda med ansvar som 

berör intern kontroll intervjuades. Dessa personer var; VD, ekonomichef, innesäljarchef samt 

en intern revisor från moderbolaget Pentair. Tre av dessa respondenter arbetar på Schroff 

Scandinavia AB i Stockholm och den sista respondenten arbetar på Pentair i Minneapolis, 

MN, USA. 

En av intervjuerna skedde på Schroff Scandinavia AB huvudkontor i Stockholm. Denna inter-

vju varade i cirka 45 minuter och spelades samtidigt in för underlätta informationsinsamling 

samt kunna delta i resonemang. Intervjun med den interna revisorn skedde via mailkontakt, 

detta på grund av geografiska skäl. Intervjun med Vd:n skedde i hans bostad i Eskilstuna. Den 

sista intervjun skedde via telefon där respondentens svar antecknades under intervjun.  

Intervjuerna skrevs sedan ned för att forma empirin i studien. Detta skrevs i löpande text för 

att ge läsaren en uppfattning om vad respektive respondent svarat.    

 

2.4 Datainsamlingsmetoder 

Till denna undersökning har både primär- och sekundärdata använts för att besvara uppsatsens 

syfte samt frågeställningar. Teorier och modeller i form av litteratur och vetenskapliga artiklar 

har samlats in. 

 

Data har använts i undersökning genom dokument, litteratur och modeller som berör ämnet 

interna kontrollprocesser. Det data som har samlats in är främst från Mälardalens högskole-

bibliotek, databaserna ABI/INFORM, Discovery samt uppsatsportalen Diva. Denna informat-

ion har sedan använts för att skapa intervjufrågor men även för att styrka insamlad data i em-

pirin. Data i form av information om Schroff Scandinavia AB har samlats in från företagets 

och moderbolaget Pentairs hemsida.  
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Data har även samlats in i form av intervjuer med respondenter som innehar olika befattningar 

inom Schroff Scandinavia AB. Detta för att samla in information direkt relaterat till företagets 

interna kontrollprocesser.  Dessa intervjuer genomfördes semistrukturerat, där författarna an-

vände ett antal vägledande frågor för att sedan skapa en diskussion angående ämnet och få ta 

del av respondentens åsikter och tankar i anknytning till frågan (Bryman & Bell, 2011, s. 

204). Intervjuerna genomfördes på plats på företagets kontor i Stockholm, per telefon, via 

mail samt i en av respondenternas bostad. Innan intervjuerna mailades frågorna till respektive 

respondent för att de skulle vara väl förberedda på vilka typer av frågor som skulle ställas.   

 

2.4.1 Intervju med Henrik Björksved- VD 

Intervjun med Henrik Björksved skedde 2014-05-07 klockan 16.45 till 17.30 hemma hos re-

spondenten i Eskilstuna. Båda författarna var närvarande vid intervjutillfället. De frågor som 

ställdes finns att se i bilagan. Frågorna var anpassade utifrån respondentens befattning, det vill 

säga semistrukturerat. Henrik behövde inte se frågorna i förväg utan valde att svara på dessa i 

samband med intervjun. Detta upplevdes dock inte som ett problem då frågorna som ställdes 

är områden som ingår i hans dagliga arbete. Intervjun spelades in för att ge respondenterna 

möjlighet att förstå vad som sagts för att sedan kunna ställa följdfrågor om lämpligt.  Dessu-

tom underlättade inspelningen att i efterhand kunna analysera svaren då ljudfilen gav obe-

gränsad tillgång till respondentens svar. Efter intervjun sammanställdes informationen som 

sedan utvecklades till empirin.  

 

2.4.2 Intervju med Stina Ohlsson- Ekonomichef 

Intervjun med Stina Olsson skedde 2014-05-15 klockan 15.00 till cirka 16.00 på responden-

tens kontor i Skarpnäck, Stockholm. Båda författarna var närvarande vid intervjutillfället. Frå-

gorna var anpassade till respondentens befattning. Frågorna hade skickats till Stina Olsson in-

nan intervjutillfället för att förbereda respondenten på vilken typ av frågor som skulle ställas. 

Intervjun spelades in för att ge författarna möjlighet att fokusera på att ställa lämpliga följd-

frågor och följa med respondenten i resonemang. Efter intervju sammanställdes informationen 

som sedan utvecklades till empirin.    

2.4.3 Intervju med Danielle Huff- Internrevisor chef EMEA+ Sydamerika Pentair 

Kontakt med Danielle Huff skedde via mail mellan 2014-05-04 – 2014-05-07 och resulterade 

i ett dokument beskrivande den interna revisionen inom Pentair-koncernen. Efter dokumentet 

erhölls sammanfattades informationen och utvecklades till empiri. Danielle förklarade även 

hur den interna revisionen för Pentair-koncernen fungerar.  

2.4.4 Intervju med Jonas Persson- Innesäljaransvarig 

Intervju med Jonas Persson skedde den 2014-05-20 klockan 09.45-10.15 via telefon. Båda 

författarna var närvarande vid intervjutillfället. Frågorna hade skickats till Jonas Persson in-

nan intervjutillfället för att förbereda respondenten på vilken typ av frågor som skulle ställas. 

Då intervju skedde via telefon ansvarade en av författarna för att ställa frågor samt föra samta-

let framåt och den andra författaren antecknade svaren. Efter intervjun sammanställdes in-

formationen och utvecklades till empiri. 
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2.5 Operationalisering 

Specifika teorier användes för att besvara frågeställningar och syfte. Det var därför viktigt att 

översätta dessa teorier och modeller till intervjufrågor som respondenterna kunde relatera till. 

Detta gjordes bland annat genom att ställa specifika frågor om det dagliga arbetet i verksam-

heten. Dessa typer av frågor ställdes för att få reda på information som sedan kunde kopplas 

till de valda teorier och modeller. COSO-modellen användes som grund till intervjufrågorna. 

Detta för att COSO-modellen har relevant och viktig information angående hur en intern kon-

troll är uppbyggd. Dock uppstod vissa komplikationer vid skapandet av intervjufrågorna vil-

ket berodde på modellens generella teorier. Detta löstes genom att undersöka modellens upp-

byggnad, med fokus på de olika avsnitten. Sedan översattes avsnitten till frågor som kunde 

relateras till det valda företaget samt stämde överens med respondenternas befattningar.  

 I en intervju med semistrukturerad metod är frågorna mer generella än under exempelvis en 

strukturerad intervju. Intervjufrågorna skapades därav i en semistrukturerad design för att ge 

respondenterna möjlighet att utveckla sina resonemang. Under intervjun har även författaren 

möjlighet att ställa följdfrågor utanför frågeformulärets ramar (Bryman & Bell, 2011, ss. 205-

206).  

 

2.6 Metodkritik  

Uppsatsen har utgått flera teorier och modeller såsom COSO-modellen, Lean production, To-

tal Quality Management samt Plan, Do, Check, Act-modellen, dessutom har utgångspunkten 

för datainsamlingen varit från respondenterna. Modellerna och teorierna som valt är alla väl-

kända och har applicerats på ett flertal etablerade företag som exempelvis Toyota. En negativ 

aspekt på modellerna kan vara deras generella utgångspunkter, vilket kan medföra svårigheter 

vid applicering. För att säkerställa informationen från respondenterna har personer med lång 

erfarenhet från företaget valts. Detta kan ge djupare inblick exempelvis på grund av att de 

upplevt flera förändringar i företagets interna kontrollprocesser, därav kan de visa på positiva 

och negativa påföljder. Det finns dock alltid en risk att respondenterna ger en förskönande 

bild av företagets situation gällande de interna kontrollprocesserna.   

 

2.7 Validitet 

Begreppet validitet beskriver om studien har studerat det som avsågs, det vill säga hur stark 

relationen mellan slutsatserna och frågeställningen är (Bryman & Bell, 2011, ss. 63-64). Upp-

satsen om intern kontroll håller hög validitet. Det beror främst på att studien har utgått från 

COSO-modellen. Med detta menas att frågeställningarna och syftet är nära kopplade till mo-

dellens teorier. Genom att företaget jämförs med hur modellen anser att intern kontroll ska gå 

till. Intervjufrågorna har även använts för att koppla modellen med hur företaget arbetar med 

intern kontroll. Analysen och slutsatserna jämförs med COSO-modellen samt andra teoretiska 

modeller.  

Intern validitet förklarar hur hållbara slutsatserna är utifrån de interna förhållanden som finns 

(Bryman & Bell, 2011, s. 64). Författarna har vidtagit flera åtgärder för att bibehålla den in-

terna validiteten hög. Detta framgår främst utifrån vilka respondenter som valdes. Där de 

valda respondenterna innehar en befattning där kunskap och något form av dagligt arbete an-
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gående ämnet finns. Det vill säga vd, ekonomichef, innesäljaransvarig samt internrevisionsan-

svarig. För att ytterligare säkerställa den interna validiteten intervjuades respondenterna uti-

från ett semistrukturerat formulär. Detta för att undvika information som inte var relevant uti-

från studies syfte.  

Den externa validiteten påvisar hur generaliserbar studien är till andra situationer och sam-

manhang (Bryman & Bell, 2011, s. 64). Det vill säga i vilken grad studien kan användas för 

att analysera andra företag inom samma bransch. Författarna har höjt den externa validiteten 

på olika sätt. Genom att intervjua fyra personer med olika befattningar för att få en så generell 

bild av företagets interna kontroll som möjligt. Även genom att ställa generella frågor utifrån 

COSO-modellen samt övriga modeller som inte är specifika till företaget.  

 

2.8 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver framförallt hur pålitlig studien är (Bryman & Bell, 2011, s. 171). Där 

målet är att vid omgjord studie kunna få samma resultat (Björklund & Paulsson, 2012, s. 59). 

Detta försvåras dock vid kvalitativa studier där målet är att förstå snarare än att förklara. Där-

för blir det viktigare att mäta studiens kvalité (Bryman & Bell, 2011, s. 171). Denna studie om 

intern kontroll håller hög kvalité på grund av följande skäl:  

Ett av de största skälen var att uppsatsen studerade ett område där motiven att visa en bättre 

bild av företaget än vad som existerar var låga. Med detta menas att om företaget har väldigt 

bra intern kontroll påverkas inte kundernas synsätt särskilt mycket. Ett skäl till att Schroff 

Scandinavia AB skulle visa upp en bättre bild av sina interna kontrollprocesser är för att fram-

stå bättre än den rådande situationen. Dock är denna risk väldigt låg då moderbolaget befinner 

sig utomlands, vilket innebär att studien sannolikt inte kommer läsas av dem. Ett annat skäl 

till hög reliabilitet är att en av respondenterna har nära kontakt med företagets vd. Detta un-

derlättade att få mycket samt korrekt information om företagets interna kontroller. Modeller 

som användes i studien som exempelvis COSO-modellen har även resulterat i hög reliabilitet. 

Detta för att modellerna är kända, väletablerade och i många fall använda av flera stora före-

tag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3 Teoretisk Referensram  
I detta avsnitt behandlas de teorier och modeller som användes i arbetet med Schroff Scandi-

navia AB. 

3.1 Intern styrning 
Intern styrning kan definieras som; ” En målmedveten styrningsprocess som syftar till att på-

verka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och eko-

nomisk ställning” (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 18) 

Med hjälp av intern styrning vill ledningen påverka individerna inom organisationen i hand-

lingar för att de uppsatta målen ska uppnås, det vill säga att verksamheten bedrivs effektivt. 

Intern styrning kan bedrivas på flera olika sätt där det är vanligast med styrdokument. Dessa 

kan exempelvis vara olika policys i form av IT, inköp samt Human Resources. Även genom 

reglementen, ekonomistyrningsprinciper samt via olika former av dialoger med anställda i 

verksamheten. (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 19) 

En intern styrningsprocess innebär att organisationen skapar rimliga finansiella mål efter en 

omvärldsanalys för att se hur marknaden ser ut och för att se förutsättning som kan komma att 

påverka organisationen att nå sina uppsatta mål. Verksamheten måste sedan struktureras och 

organiseras på ett ändamålsenligt sätt, vilket kan förklaras som att ge ansvarspositioner och 

befogenheter till anställda inom organisationen. Beroende på organisationens struktur krävs 

en funktionell ansvarsfördelning mellan de eventuella delarna av verksamheten. Ledningen 

måste sedan bestämma att resurserna förhållande till målen stämmer överens. Om inte måste 

omprioriteringar göras och nya strategier utarbetas. För att säkerställa effektivitet, säkerhet 

och styrbarhet finns det olika processer för utveckling av personal, organisation och ledning. 

(Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 19) 

Efter dessa åtgärder syns förhoppningsvis resultat i verksamheten som överensstämmer med 

de tidigare uppsatta målen. Processen med intern styrning kräver att den hela tiden måste sty-

ras, utvärderas och kontrolleras för att vara effektiv, lyckad och ge ledningen god insyn i hur 

verksamheten fungerar. (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 19)  

 

3.2 Intern kontroll 

Intern kontroll är ett förlopp inom ett företag för att granska om verksamhetens mål uppnås 

inom bland annat finansiell rapportering, effektivitet i verksamheten och korrekt efterlevnad 

av lagar och förordningar. En intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och kan 

visa på exempelvis risk för verksamheten, implementering av arbetsrutiner samt uppföljning 

av att rutiner följs.  

Intern kontroll är ett begrepp som används i olika sammanhang. I Sverige har Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR) använt följande definition av intern kontroll: 

”Kontrollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållande i 

övrigt omfattar de delar av bolagets organisation och rutiner som säkerställa att: 

- Redovisningen blir riktig och fullständig 

- Bolagets resurser inom ramen för arbetsrättslagen, bolagsordning och eventuella bo-

lagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsens och VDs intentioner” 
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(FAR, 2006) (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 17) 

Intern kontroll som begrepp har också behandlats i andra sammanhang inom exempelvis rädd-

ningstjänsten och arbetsmiljöområdet. Det beskrivs som en process där den politiska samt 

professionella ledningen och övrig personal samverkar och utformar för att uppnå mål såsom 

ändamålsenlig och konstadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och in-

formation om verksamheten samt tillämpning av lagar föreskriver och riktlinjer. (Haglund, 

Sturesson, & Svensson, 2001, s. 17) 

 

3.3 Intern revision 

Intern revision är en funktion i större företag och förvaltningar som på ledningens begäran ska 

granska säkerhet och effektivitet i organisationen. Rutinerna för ekonomistyrningen granskas 

för att se om förbättringar kan göras (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 17). Resulta-

tet av den interna revisionen är ett viktigt underlag för den externa revisionen. En revision ut-

görs av en utomstående granskning och intern kontroll ska vara en integrerad del i verksam-

hetens styrsystem (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 17).  

En undersökning av det malaysiska ”Institute of Corporate Governance”, Institutet för intern-

revisorer i Malaysia samt revision och konsultbyrån Ernst & Young visade att internrevisorer 

är bäst lämpade att förstå och uppskatta de affärsprocesser i ett företag. De fungerar även som 

ledning för att minska de finansiella riskerna. Internrevisorer hjälper dessutom att driva verk-

samheten på ett mer effektivt sätt för att skapa och öka värde för aktieägarna. (Fadzil, Haron, 

& Jantan, 2005, ss. 844-866) 

 

3.4 COSO-modellen 

COSO-modellen är en modell som skapats för att definiera, föreslå struktur samt beskriva de 

komponenter som ingår i intern kontroll. (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 23)  

COSO står för” Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission” som 

består av ett antal stora organisationer i USA inom redovisning och revision som tillsammans 

bildade en kommitté (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 23). Kommittén skapade 

denna modell år 1986, detta eftersom allt fler skandaler skett kring sparande och lån. De ansåg 

även att det bästa sättet att förhindra ekonomisk bedrägeri var genom att förbättra den interna 

kontrollen. Modellen har uppdaterats under åren för att kunna tillämpas på moderna företag. I 

dagsläget används COSO-modellen allt mer vilket beror bland annat på införandet av ”The 

Sarbanes-Oxley Act”. Akten är en amerikansk lagstiftning som infördes år 2002. Den består 

av flera avsnitt där några specifikt behandlar intern kontroll.  

Där exempelvis avsnitt 404 beskriver att ledningen ska utvärdera de interna kontrollerna årli-

gen. (COSO, 2014) COSO-modellen är en generell modell som är anpassningsbar för alla ty-

per av organisationer (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 23).  
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Enligt COSO-modellen är genomförandet av intern kontroll en process som påverkas av alla 

personer inblandade i organisationen. Syftet med intern kontroll är att förse intressenter såsom 

moderbolag och aktieägare med rimlig säkerhet, som att bolaget uppnår mål, arbetar effektivt, 

har tillförlitlig ekonomisk rapportering och följer lagar och regler (COSO, 2014). Som nämnt 

tidigare är den interna kontrollens syfte att bland annat säkerställa verksamheten för att upp-

fylla mål. Detta medför att verksam-

heten i fråga har formulerat mål. Dessa 

mål bör framförallt vara ändamålsen-

liga och kostnadseffektiva för verksam-

heten. Dessutom ska målen ge tillförlit-

lig finansiell rapportering och informat-

ion om verksamheten och följa lagar, 

föreskrifter och riktlinjer (Haglund, 

Sturesson, & Svensson, 2001, ss. 24-

25).  

COSO-modellen består av fem delkom-

ponenter. Dessa komponenter är föl-

jande: Kontrollmiljö, Riskbedömning, 

Information och kommunikation, Kon-

trollaktiviteter, och tillsyn. (COSO, 2014) 

 

3.4.1 Kontrollmiljö 

Kontrollmiljön behandlar främst den interna kontrollen från enhetens perspektiv. Med detta 

menas vilken typ av atmosfär enheten har, hur den styrs och vad som gäller vid olika situat-

ioner. Det är en kulturfråga där ledning och de anställdas värderingar ska stämma överens 

med enhetens mål. Med kontrollmiljön analyseras hur de etiska värderingarna kommuniceras 

ut till alla i företaget, hur ledningen ansvarar för styrningen av bolaget och om organisations-

strukturen är effektiv utifrån ansvarstilldelningen. Human Resources policys och praxis är 

också en viktig komponent då den avdelningen arbetar ingående med dessa typer av frågor 

(COSO, 2014), (Singleton, 2007, ss. 1-3), (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, ss. 26-27). 

 

3.4.2 Riskbedömning 

När en risk uppstår kan det hindra enhetens möjlighet att uppnå sina mål. Riskbedömning ur 

COSO-modellens perspektiv handlar om att hitta betydande risker för enheten. För att sedan 

finna sätt att minska dessa risker med hjälp av kontroller. Det viktigaste vid riskbedömning är 

inte hur en enhet minskar sina risker utan främst att det tas hänsyn till dessa. Risker kan delas 

upp i två kategorier, externa samt interna risker (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, ss. 

28-30). Med externa risker menas händelser som sker utifrån som kan påverka enheten nega-

tivt, exempelvis omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker samt IT-baserade risker. In-

terna risker definieras som motsatsen, det vill säga risker som påverkas inifrån. Dessa risker 

är verksamhetsrisker, redovisningsrisker och även här IT-baserade risker (Singleton, 2007, ss. 

1-3).  

Kontrollmiljö

Riskanalys

Kontrollaktiviteter

Information/ Kommunikation 

Tillsyn

Figur 2 COSO-modellen: Omarbetad figur föreställande de fem 
kontrollkomponenter som säkrar den interna kontrollen. Källa: 
(FAR, 2006, s. 8) 
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Några vanligt förekommande riskområden som bör utvärderas med hjälp av kontroller är föl-

jande:  

- Förändringar i verksamhetsmiljön  

- Ny personal  

- Nya eller uppdaterade informationssystem  

- Snabb tillväxt  

- Ny informationsteknik  

- Nya affärsmodeller och produkter  

- Omstruktureringar  

- Utökad utlandsverksamhet  

- Nya redovisningsregler 

-  

(COSO, 2014)  

 

3.4.3 Information och Kommunikation 

För att den interna kontrollen ska fungera måste viktig information som kommuniceras ut 

mellan inblandade parter vara effektiv (Singleton, 2007, ss. 1-3). Därför ska ledningen kon-

trollera att den information som krävs för att styra verksamheten finns tillgänglig för alla delar 

i organisationen. Detta kan exempelvis göras med hjälp av fungerande rapport- och uppfölj-

ningssystem (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, ss. 45-46). Exempel på information som 

bör säkerställas är verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalité. Även denna delkompo-

nent har som syfte att hjälpa enheten uppfylla sina mål (COSO, 2014).  

 

3.4.4 Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteterna är de faktiska kontroller som utförs för att minimera eller eliminera ris-

ker. Det handlar även om att ha en beredskap för att kunna handskas med problem som upp-

står. Kontrollaktiviteterna ska spegla den riskbedömning som gjorts för att hitta lösningar på 

eventuella risker. (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 37)  

Det finns två olika typer av kontroller enligt COSO-modellen, dessa definieras som resultato-

rienterade kontroller samt rutinorienterade kontroller. Resultatorienterade kontroller ska kon-

trollera enhetens ändamålsenlighet, organisationsstruktur samt kompetens. Rutinorienterade 

kontroller behandlar främst två områden. Den första syftar till att ha säkerhet i system och ru-

tiner, där någon form av kontroll finns för att förhindra att fel uppstår. Den andra behandlar 

den ekonomiska och finansiella rapporteringen. Där det viktigt är att säkerställa fullständig 

och tillförlitlig information av rapporteringen. (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, ss. 

37,38,42)  

Kontroller utvärderas på tre olika nivåer. Den första är genom designkontroll, där man utför 

lämpliga kontroller för en viss affärsprocess för att minska risker samt se att policys följs. Det 

andra är att se till att kontrollen verkligen genomförs. Det är möjligt att fastställa genomföran-

det via en genomgång. Den sista nivån är för att ta reda på om de införda kontroller faktiskt 

fyller den funktionen den skapats för (COSO, 2014), (Singleton, 2007, ss. 1-3). 
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3.4.5 Övervakning 

Enheten ska ha ett system för att kontinuerligt övervaka processerna för de interna kontrol-

lerna. Detta för att tillsyn är nyckeln till att den interna kontrollen fungerar på långsikt. Om 

enheten i fråga kontinuerligt utvärderar sina processer kan de undvika negativa överrask-

ningar (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 47). Följande punkter används för att vär-

dera huruvida en enhets följs upp med sina interna processer på rätt sätt:  

- Pågående och separerade utvärderingar av den interna kontrollen över finansiell 

rapportering  

- Identifiera och rapportera brister  

- Bedöma kvaliteten på den interna kontrollens prestanda över tid  

- Att sätta rutiner för att modifiera styrsystemet som behövs  

- Att säkerställa en effektiv förvaltningsgranskning av kontrollsystemets status  

- Kontrollera frånvaron av övervakningssystem, vilket tenderar att ge människor 

möjlighet att minska vaksamhet på kontroller  

- Använda relevant externinformation eller oberoende övervakare  

- Analysera kontroll mål och tillhörande kontrollaktiviteter  

- Granska kontrolländringar sedan dagen för den senaste rapporten, eller inom de 

senaste 12 månaderna  

(COSO, 2014), (Singleton, 2007, ss. 1-3) 
 

 

3.5 PDCA-modellen 

PDCA-modellen står för Plan, Do, Check, Act och är en typ av managementstrategi som hjäl-

per organisationer att strukturera, organisera samt effektivisera sitt arbete. Me-

toden bearbetar olika steg där första steget är planering. I detta steg ska det 

planeras vad förändringen ska leda till och hur organisationen ska ar-

beta för att nå dit. I andra steget ska ledningen implementera strate-

gierna i företaget och se vad resultatet blir. Nästa steg är att kontrol-

lera resultatet och jämföra det med planeringsfasen, om det som för-

väntades infriades. Det sista steget i modellen är att agera efter resulta-

tet av processen och ta lärdom och kunskap ifrån arbetet. Om arbetet med 

modellen lett fram till resultat som kräver förändringar i organisationen ska 

dessa implementeras och standardiseras i verksamheten. 

(Omens, 2006, s. 104) 

Meningen med PDCA-modellen är att resultatet ska arbetas fram i små steg. Förändringspro-

cessen ska inte vara övergripande utan delas upp på exempelvis olika avdelningar och delar 

av verksamheten där förändring eller effektivisering behövs. (Rother, 2010, s. 150)  

 

3.6 Lean production 

Lean production blev känt i slutet av 1980-talet efter en studie av biltillverkaren Toyotas pro-

duktionssystem. Syftet med Lean production är att eliminera allt som inte adderar värde till 

produktkedjan. Detta kan exempelvis vara slöseri med resurser, överproduktion, transporter, 

överarbete, lagerhantering samt defekter i produktionslinan. Allt som inte bidrar till förfining 

Plan

Do

Check

Act

Figur 3: Omarbetad bild från lean-master.com 
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och ökat värde ses som slöseri och ska enligt Lean-filosofin rensas bort. En annan typ av slö-

seri är outnyttjade resurser inom personalstyrkan där Lean-filosofin kräver mångsidighet på 

alla nivåer inom organisationen. Det finns olika filosofier inom Lean production där två av 

dessa heter Kaizen och ”Muri, Muda, Mura” och presenteras nedan. (Bellgran & Säfsten, 

2010, s. 19) 

3.6.1 Kaizen-metoden 

Kaizen är ett japanskt begrepp som betyder förändring till det bättre. Metoden främjar proces-

sorienterat tänkande då processerna måste förbättras och effektiviseras innan resultat kan ses. 

Metoden utvecklades i Japan efter andra världskrigen med målet att förändra människors sätt 

att tänka och arbeta (Nationalencyklopedin). Kaizen fokuserar mer på människors ansträng-

ningar och mindre på resultat.  Förbättringar i de anställdas attityder och prestationer kommer 

istället generera förbättrat resultat på långsikt. Kaizen förespråkar att arbeta i smågrupper för 

att ständigt kunna dokumentera förändringar och genom dessa göra modifieringar och förbätt-

ringar (James B. Kelleher, 2010). Det är en process som ska minska kostnader inom företaget 

som inte tillför något värde. Inom metoden är lagarbete, förbättrad moral, personlig disciplin, 

kvalitetscirklar, villighet att förändra samt kommunikation centrala begrepp. Kaizen används 

främst inom tillverkningsindustrin men under senare år har den även tillämpas inom tjänstefö-

retag, hälso- och sjukvård samt annan offentlig verksamhet (Wittenberg, 1994, s. 12). 

3.6.2 Muri, muda, mura- modellen 

Muri, muda, mura härstammar från Lean production och beskriver tre termer av slöseri; över-

skott, avfall och ojämnheter. För att effektivisera produktionen krävs det att minimera dessa 

typer av slöseri. Processen beskrivs som en nyckelfaktor till bilföretaget Toyota och dess 

framgångar. I processen med Muri, muda, mura effektiviserades delar såsom, överproduktion, 

väntetider, transporter, lager samt överflödiga arbetsmoment. (Goldman, 1992, ss. 17-20) 

 

3.7 Total Quality Management 
Total Quality Management är en form av kvalitetssäkringssystem. Där organisationen försö-

ker skapa en medvetenhet bland de anställda för att nå uppsatta mål för att höja kvalitén i 

verksamheten (Bergman & Klefsjö, 1995). Syftet med TQM är att få de anställda att förstå 

hur deras arbete hjälper organisationen att nå de uppsatta målen. Inom processen försöker led-

ningen ge individer individuell feedback, ge alla anställda möjlighet att utvecklas i sitt arbete, 

förbättra varje process och riva ned barriärer mellan de anställda. Dessa åtgärder ska skapa en 

medvetenhet för organisationen hos den anställde för att denna ska kunna prestera sitt yttersta 

för att generera vinst till företaget. Detta är ett systematiskt arbete för att sätta standarder för 

prestanda och planeringsmål men även att ständigt återkoppla och jämföra mot tidigare resul-

tat för att se om det finns några avvikelser. På det sättet kan ledning se de åtgärder som krävs 

för att nå de uppsatta målen (Jabnoun, 2002, s. 182). 

 

3.8 Sarbanes Oxley- Akten 

Sarbanes Oxley- akten är en amerikansk lagstiftning som infördes under 2002. Införandet be-

rodde på flera finansiella skandaler som skett tidigare år (Nordberg, 2008, ss. 365-383). Detta 

innebar stora förändringar i redovisnings- och finansiell praxis, bolagsstyrning samt hur en in-
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tern kontroll ska ske (Cohen & Brodsky, 2004, s. 314). Reglerna måste följas av alla ameri-

kansk-ägda bolag, oavsett var dotterbolag befinner sig. Sarbanes Oxley-akten är uppdelad i 

elva avsnitt. De avsnitt som påverkar den interna kontrollen är; 302, 401, 404, 409, 802 och 

906. Nedan sammanfattas dessa avsnitt (Sarbanes Oxley Act, 2003).  

3.8.1 Beskrivning av avsnitt 302  

Företagets finansiella rapporter ska vara granskade av de ansvariga i verksamheten. Rappor-

terna får inte innehålla några väsentliga felaktigheter, ha utelämnat material eller anses vara 

vilseledande. Bokslutet och relaterad information ska ge en rättvis bild av den finansiella 

ställningen och resultatet i alla avseenden. Dessa regler är för att undvika olika typer av be-

drägerier och felaktigheter. Underskriftsansvarig ansvarar för den interna kontrollen och ska 

ha utvärderat den under de senaste 90 dagarna för att sedan ha rapporterat sina resultat. En 

lista med alla brister i den interna kontrollen och information om eventuella bedrägerier av 

exempelvis anställda som arbetar med interna aktiviteter. Dessutom ska eventuella betydande 

förändringar i den interna kontrollen eller relaterade faktorer som kan ha en negativ inverkan 

på den interna kontrollen rapporteras. (Sarbanes Oxley Act, 1, 2003)  

3.8.2 Beskrivning av avsnitt 401 

Finansiella rapporter ska publiceras av de ansvariga. Dessa är skyldiga att rapportera korrekt 

information och ska presentera informationen på ett sätt som inte är vilseledande. Årsredovis-

ningen ska också omfatta allt väsentligt material utöver balansräkningens skulder, skyldig-

heter eller transaktioner. Ansvariga är skyldiga att undersöka och rapportera omfattningen av 

differenser i transaktionerna. Dessa är också skyldiga att avgöra om bland annat god redovis-

ningssed tillämpats som i sin tur ska leda till tillförlitlig rapportering. (Sarbanes Oxley Act, 2, 

2003) 

3.8.3 Beskrivning av avsnitt 404 

Ansvariga har skyldighet att offentliggöra information i årliga rapporter om omfattningen och 

effektiviteten av dem interna kontrollstrukturer och rutiner för finansiell rapportering. Effekti-

viteten ska också bedömas i sådana interna kontroller och rutiner. (Sarbanes Oxley Act, 3, 

2003) 

Det registrerade revisionsbolaget ska i samma rapport, intyga och rapportera om utvärde-

ringen om effektiviteten i den interna kontrollstrukturen och rutiner för finansiell rapporte-

ring. (Sarbanes Oxley Act, 3, 2003)  

3.8.4 Beskrivning av avsnitt 409  

Information om väsentliga förändringar i den ekonomiska ställningen eller verksamheten ska 

rapporteras till allmänheten. Dessa upplysningar ska presenteras i termer som är lätta att förstå 

med stöd av kvalitativ information såsom grafiska presentationer om lämpligt. (Sarbanes 

Oxley Act, 4, 2003)  

3.8.5 Beskrivning av avsnitt 802  

I detta avsnitt anges straff som böter och/eller upp till 20 års fängelse vid förändring, förstö-

rande, döljande, förfalskade av journaler, dokument eller materiella objekt med avsikt att 

hindra eller påverka en rättslig utredning. Detta avsnitt beskriver också straff som böter 

och/eller fängelse i upp till 10 år då någon revisor medvetet och avsiktligt bryter mot kraven 

för underhåll av alla revisions eller översiktsartiklar för en period av fem år. (Sarbanes Oxley 

Act,5, 2003) 
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4 Empiri  
I detta avsnitt beskrivs det valda fallföretaget samt den information som framkommit av de in-

tervjuer som hållits. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Schroff Scandinavia AB är ett handelsföretag som tillverkar tre typer av skyddsskåp för elekt-

riskutrustning för industrier. Företaget är ett dotterbolag till det amerikanska bolaget Pentair 

som främst tillverkar vatten och vätskelösningar, ventiler, reglage samt olika tekniska lös-

ningar för industrier (Pentair, 2014). Exempel på kunder till Schroff Scandinavia AB är tele-

kommunikations företag såsom Nokia och Ericsson (Björksved, 2014). 

Företaget använder sig av affärssystemet JD Edwards EnterpriseOne (JDE) vilket är en typ av 

resursplaneringssystem som hjälper bolag att strukturera sin verksamhet. JDE ägs av företaget 

Oracle sedan 2005 (Oracle, 2014). Säljorganisationen inom företaget använder sig av affärsfi-

losofin Customer Relationship Management (CRM) som betonar relationen mellan kunder 

och leverantörer. Med hjälp av CRM skapas en heltäckande bild av kundens behov, förvänt-

ningar, beteende samt hjälper företaget att hantera de faktorer som påverkar företagets resul-

tat. CRM används även vid missnöje genom att upptäcka faktorer som exempelvis skillnader 

mellan kunders förväntningar och den levererade produkten (Hoots, 2005, ss. 346-361). 

Schroff Scandinavia AB har funnits i Europa sedan år 1994 och har globalt över 6000 an-

ställda. De skyddsskåp företaget tillverkar är kallas McLean, Hoffman och Schroff, dessa tre 

namn var alla separata företag som köptes upp av moderbolaget Pentair. Då Schroff Scandina-

via AB ägs av ett amerikanskt bolag styrs företaget av Sarbanes Oxley akten, en amerikansk 

lagstiftning som infördes år 2002, till följd av flera finansiella skandaler. En lagstiftning som 

alla amerikanska bolag och dess dotterbolag måste följa oavsett geografisk placering. Föru-

tom Sarbanes Oxley akten styrs Schroff Scandinavia AB enligt svensklagstiftning. Bolagets 

VD heter Henrik Björksved och företagets kontor är placerat i Stockholm där 15 personer ar-

betar. Under år 2013 omsatte Schroff Scandinavia AB 98 miljoner kronor (Björksved, 2014). 

 

4.2 Danielle Huff- Internrevisor Pentair 

Pentair-koncernen använder ett specifikt dokument gällande hur företagets interna revision 

ska utföras. Dokumenten skapades av ”The Institute of Internal Auditors” och är allmän 

praxis för internrevision.  

Den används både som mall för företagets internrevisioner och dotterbolag samt för att färdig-

ställa de interna kontrollprocesserna. Internrevisionens syfte och ansvar ska definieras och 

kontrolleras med jämna mellanrum samt presenteras för bolagets ledning. Processen förväntas 

vara oberoende och objektiv. Om oberoendet eller objektiviteten försämras ska detta föras vi-

dare till lämpliga instans såsom närmaste chef. (The Institute of Internal Auditors, 2012, ss. 3-

5)  

Internrevisionen ska ske efter revisorernas bästa förmåga och kompetens, det vill säga pro-

fessionellt och effektivt. Den ansvariga revisorn ska utveckla, hålla hög kvalitet samt förbättra 

alla aspekter av internrevisionen (The Institute of Internal Auditors, 2012, s. 7). Internrevis-

ionen ska på ett effektivt sätt leda intern revisorerna för att säkerställa att processen tillför 

värde för organisationen (The Institute of Internal Auditors, 2012, s. 9).  
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Processen ska utvärdera och bidra till förbättringen av ledningens kvalité, risker samt kon-

trollprocesser med en systematisk och disciplinerad inställning (The Institute of Internal 

Auditors, 2012, s. 11). Internrevisorerna ska utveckla och dokumentera en handlingsplan för 

varje uppdrag, det vill säga för uppdragets omfattning, objektivitet, tidsplan samt resursfördel-

ning (The Institute of Internal Auditors, 2012, ss. 13-14). Under processen måste internreviso-

rerna identifiera, analysera, utvärdera och dokumentera nödvändig information för att nå upp-

dragets mål. De ska även föra resultatet av utredningen vidare till dem verksamhetsansvariga 

(The Institute of Internal Auditors, 2012, s. 15). 

Den ansvarige revisorn ska även fastställa och underhålla ett system för att övervaka resulta-

ten, dessa ska dessutom rapporteras till ledningen. När den ansvarige revisorn fastställt en viss 

nivå av risk som ledningen accepterat men inte enheten, måste internrevisorn diskutera detta 

med ledningen. Det handlar om att alla parter ska komma överens. Om inte detta sker ska in-

ternrevisorn diskutera ärendet med styrelsen. (The Institute of Internal Auditors, 2012, s. 18) 

 

4.3 Henrik Björksved- VD 

Henrik Björksved främsta arbetsuppgifter som vd är att leda och utveckla försäljningen för 

Schroff Scandinavia AB i Norden. Han tillträdde som vd år 2004.  

Varulagersprocessen börjar på försäljningsavdelningen där det först kommer in en förfrågan 

från en kund. Nästa steg är att ta reda på vad produktens pris samt hur lång tillverkningstiden 

är. Allt detta utförs i någon av fabrikerna i Tyskland eller Frankrike. Om det är en standard-

produkt som beställs går ordern direkt till produktion. Om den är en konfigurerad kan det ta 

längre tid, detta för att produktionsritningar först ska göras för att se om produkten är möjlig 

att tillverka. Sedan sker leverans och fakturering som skickas direkt till kunden. Betalningen 

ska ske strax efter detta, den vanligaste kredittiden är 30 dagar. Detta kan dock variera då 

större kunder som Eriksson och Nokia har längre kredittid. Företaget har dessutom standard-

produkter som finns på lager för att kunna leverera snabbare. De flesta standardprodukterna 

säljs dock via partners, som exempelvis Elfa, Farnell, RS component samt Abnett.  

Affärssystemet menar Henrik Björksved har stor betydelse. JDE används som huvudsystem 

för att exempelvis lägga in order till fabrikerna och skapa fakturering. Den är även väldigt an-

vändbar för att hämta priser. Ett annat affärssystem som används är CRM. Den används hu-

vudsakligen av säljteamet och är ett vitalt verktyg. Med CRM kan man bland annat hämta alla 

kunduppgifter.  

Henrik Björksved menar att JDE är ett effektivt affärssystem, dock inte det mest moderna och 

det finns bättre. Schroff Scandinavia AB har dock planer på att byta till systemet SAP senast 

2016. Det diskuterades länge vilket affärssystem som skulle användas. SAP valdes då stora 

delar av koncernen redan använder det. Henrik berättar att det underlättar att ha samma för det 

blir enklare att bygga upp olika funktioner mellan enheterna. SAP är dessutom ett modernare 

system än JDE vilket anses vara positivt.  

En stor processförändring skedde när Henrik började sitt arbete som VD. Den förklaras att 

alla utesäljare alltid haft egna distrikt där innesäljarna arbetade sporadiskt med alla kunder. 

Det fanns då inget system för vilka kunder varje innesäljare skulle träffa. Detta skapade pro-

blem för kunden då den inte visste vem som skulle kontaktas vid olika ärenden. Förändringen 

som blev var att inne- och utesäljaren indelades i team, där en specifik innesäljare ansvarar för 
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samma kunder som utesäljaren i dennes team. En förbättring var tydlig trots att ingen enkät-

undersökning gjordes. Kunderna har berättat att de är nöjdare när de har en specifik säljare att 

kontakta samt att innesäljarna fick även mer ansvar vilket ökade intresset.   

När Henrik tillträdde som VD hade han samtal med samtliga säljare. Detta var för att ta reda 

på vad som kunde bli bättre hos enheten. När förbättringsåtgärder infördes var det lättare då 

alla på säljavdelningen fått vara med och påverka. Det stora jobbet är alltid att få alla att tro på 

det man vill utföra säger Henrik.  

Kommunikation funkar bäst med öppenhet, att man som ledare berättar vad man vill och för 

en dialog med de anställda. Det gäller att få folk att förstå innebörden av något, detta för att 

folk oftast inte gör saker då de inte förstår syftet. Dessutom finns det alltid personer inom 

verksamheten som inte håller med. Henriks budskap är att ”nu gör vi såhär, men är öppen för 

förslag, vi testar detta i tre månader och alla gör likadant”. Ju mer folk vet om vad som sker i 

verksamheten och varför desto enklare är en förändring.  

Schroff Scandinavia AB har en försäljningsmarginaluppföljning där en nivå på 20 procent 

finns som måste följas. Om en order är lägre än 20 procent säger systemet ifrån då marginalen 

ligger under företagets minimumgräns. Andra kontroller finns kring storleken på orders, där 

säljaren bara få godkänna en viss volym och utöver det måste denne få ledningens tillåtelse. 

Schroff Scandinavia AB har ingen anställd som dagligen proaktivt analyserar förändrings- 

och förbättringsarbeten. Dock följs trender inom exempelvis datacom-marknaden. Där analys-

eras vad konkurrenter arbetar med, exempelvis hur mycket och till vilket pris varorna säljs. 

Schroff Scandinavia AB är även med i en datacom-förening. Där det finns nyheter om mark-

naden samt att kunder få yttra sig om problem och lösningar.  

Ledningsgruppen kontrollerar tilldelningen av ansvar hos de anställda. Ingen speciell process 

finns förutom att det diskuteras under olika ledningsgruppspunkter såsom arbetsbörda och hur 

anställda fungerar i sina respektive team. Utifrån detta tas olika beslut gällande exempelvis 

förhöjt ansvar. Dessutom hålls controllermöten samt säljmöten där dessa typer av frågor dis-

kuteras ytterligare. 

Ett exempel på en lösning var när en innesäljare hade fått för hög arbetsbörda. Detta löstes ge-

nom att säljarens kunder tilldelades en annan säljare med mindre arbetsbörda. Henrik menar 

att dessa typer av frågor är ofta enkla teoretiskt men svåra i praktiken. Mycket på grund av att 

vid exempelvis projekt kan arbetsbördan snabbt förändras vilket innebär att ledningen måste 

vara öppen för förändringsförslag.  

Utbildningar sker inom Schroff Scandinavia AB främst på företagets system och produkter. 

Dessutom ska alla nyanställda gå en introduktion på fabrikerna i Tyskland eller Frankrike. 

Den som är nyanställd får själv utvärdera vad denne behöver utveckla kunskapsmässigt efter 

den varit utomlands, och på så sätt kan utbildningen anpassas efter individens behov. Internut-

bildningar sker på hemmaplan där de mer erfarna anställda håller utbildningar.   

Industriella faktorer som påverkar verksamheten är få. Kunder finns i hela Sverige, dock är 

Stockholm ett strategiskt val då många företag har huvudkontor där. Många av företagets kun-

der finns även i Stockholm. Henrik anser att kontoret är välplacerad och har aldrig känt beho-

vet att flytta. Dessutom bor personalen i närhet till kontoret varav det skulle vara svårt vid en 

omplacering då många anställda förmodligen inte skulle vilja eller kunna flytta med.  
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Schroff Scandinavia ABs affärssystem bestäms centralt. Vid anställning av ny personal an-

vänds externa kontroller i form av rekryteringsföretag, dock skapar företaget anställningspro-

filerna själva. Produktkontroller sker på produktutvecklingsavdelningar som finns på olika 

platser i världen. Företaget följer svensk lag och arbetar ständigt med förändringar som påver-

kar verksamheten. Dock har Schroff Scandinavia AB inga specifika kontroller för nya lagar 

och förändringar. Vid utveckling av verksamheten finns vissa ekonomiska analyser som kan 

definieras som kontroller. Företaget är exempelvis redo att anställa inom Datacom-branschen 

då den är växande för verksamheten.  

Information rapporteras till Henrik löpande via rapporter från ekonomiavdelningen. Det är 

rapporter på exempelvis försäljningen, marginaler och orderuppföljningen. Dessutom finns ett 

internt system där Henrik själv kan se siffrorna. Det sker även daglig uppföljning inom dessa 

områden. Siffror från försäljning och order rapporteras via ekonomiavdelning till högre in-

stanser.  

Kontroller för produkter sker via ett ”end to end” team som alla fabriker har. Då analyseras 

bland annat tid för design, produktion samt kostnader. Företaget skickar in förfrågningar som 

kan vara exempelvis ritningar och specifikationer. Teamet kan då säga att förfrågan inte är 

möjlig att utföra eller att något måste förändras. Om det accepteras får enheten veta vad för-

frågan kommer att kosta samt produktionstiden. Efter denna process tas uppdraget vidare till 

offert. 

Pentair-koncernen har dessutom kvalitetsavdelningar. Vid kvalitetsproblem startar säljavdel-

ningen en så kallad CAR (Corrective Action Report). Den följs sedan upp av kvalitetsavdel-

ningen där resultatet kan vara att produkten är trasig, har funktionella fel eller utseendefel. Ut-

ifrån detta kan företaget få fram en rapport som lämnas till kunden. Denna rapport visar att 

Schroff Scandinavia AB undersökt, upptäckt och åtgärdat felet. Företaget har en IT-support 

som är placerad på kontoret i Tyskland som är ansvarig för alla IT-relaterade ärenden. På 

Schroff Scandinavia AB har Joakim Wiklander ansvarar för alla säkerhetsrelaterade frågor.  

Företaget har färdigställda processer gällande befogenhet och ansvar exempelvis storleken på 

order, marginaler och priser. Det finns tydliga processer för vem som får godkänna på respek-

tive nivå.  

Revisionsfirman Deloitte ansvarar för hela Pentair koncernens räkenskaper. Där en externre-

vision enligt lag sker en gång per år. Någon intern revison har inte skett under hela tiden Hen-

rik arbetet på företaget. Revisionsfirman verifierar företagets kontrollsystem återkommande, 

där Deloitte ser över alla dokument, bokslut och lager.  

Kontrollsystemen följs upp varje år med hur väl de fungerar. Exempelvis när ett nytt system 

införts kontrollerar företaget om justeringar behöver göras. Resultatet stämmer inte alltid 

överens med hur Henrik planerat, exempelvis med inköpsprocessen, hur nya kunder registre-

ras. (Björksved, 2014) 

 

4.4 Intervju Stina Ohlsson- Ekonomichef  

Stina Ohlsson är Schroff Scandinavia ABs ekonomichef. Hon har det överliggande ansvaret 

för allt gällande ekonomi. Stina har arbetat på företaget sedan år 1992, där hon haft sin chefs-

befattning sedan år 1994. Som ekonomichef har hon flera ansvarsområden, dessa delas in i 
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olika grupper. Främst ska hon arbeta efter de legala krav som finns. Då ska hon exempelvis 

upprätta månads-, kvartals-, samt årsbokslut, lämna in årsredovisningen och lämna in in-

komst- samt momsdeklaration.  

Därefter är ett viktigt ansvarsområde den externa och interna rapporteringen för exempelvis 

resultat- och balansräkningen. Att analysera diverse ekonomiska siffror, arbeta med imple-

menteringen av affärssystem, delta i konferenser, upprätta och underhålla ekonomiska verktyg 

samt arbeta med olika budgetar och prognostisera är några ytterligare exempel på hennes ar-

betsuppgifter.   

Affärssystemet har övergripande och en total betydelse för att verksamheten ska fungera. De 

mest betydelsefulla för ekonomiavdelningen är de integrerade försystemen ”Order-lager- fak-

turering” samt Ekonomimodulerna General Ledger (Huvudbok), Accounts Payable (Leveran-

törsskulder) och Accounts Receivable (Kundfordringar). 

Stina Ohlssons strävan är att se processer från start till mål och att arbeta utefter mottot ”tids-

besparande och underlättande för alla parter”. Detta utgår Stina Ohlsson alltid från när hon 

upprättar interna instruktioner. 

Hon har i olika perioder lagt ned många timmar på att planera, skapa och införa interna kon-

trollprocesser.  Ett exempel är skapandet av färdiga processer som ska användas i ett program 

som heter ”Showcase”. Programmet hämtas enkelt från ett fält i affärssystemet. Att lägga ex-

tra initialt arbete på ett problem som leder till en väl fungerande process, detta kan sedermera 

användas av ekonomichefen och andra medarbetare dagligen under flera års tid. Hon har även 

under åren som ansvarig skapat fler än 100-tals olika Excel-dokument med formler som an-

vänds dagligen i flera års tid. Olika förbättringsåtgärder implementeras sedan genom att lära 

medarbetare den nya processen. Detta kan göras genom en introduktion som sker både munt-

ligen eller skriftligen. Stina kommunicerar även ut problem både muntligt och skriftligt till 

resten av de anställda på Schroff Scandinavia AB. Skriftligen sker detta exempelvis via mail 

eller företagets gemensamma portal. Stina ser dock skriftlig kommunikation som en fördel då 

dokumentation går att lätt återfinna.   

Stina Ohlsson har genom interna processer skapat förutsättningar för medarbetare att arbeta 

tidseffektivt och så att ”hjulet behöver inte uppfinnas på nytt”. För egen del har hon därmed 

kunnat delegera arbetsuppgifter som annars inte hade kunnat delegeras eller inte blivit utförda 

på ett konsekvent, enhetligt och över tid jämförbart sätt. Genom att upprätta rutinbeskriv-

ningar över ett stort antal processer har förbättringar skapats för de som ska utföra dessa ar-

betsuppgifter.  

Gällande ekonomiavdelningens risker berättar Stina Ohlsson att det sker främst vid hantering 

av likvidamedel, kontanter och tillgång till bankkonton. Riskerna bevakas genom olika poli-

cys som företaget. Exempelvis att bankkonton måste tecknas av två personer inom företaget, 

där en av dem måste vara vd eller ekonomichef. Ytterligare policys inom Schroff Scandinavia 

AB är att betalningar av leverantörsfakturor är segregerade så att den som bokför fakturorna 

inte får verkställa betalningar av dessa.  

Human Resources är inte den avdelning på Schroff Scandinavia AB som lokalt har till uppgift 

att skapa bäst arbetsförutsättningar till de anställda. Att tillgodose de anställdas behov gäl-

lande respektives arbetsuppgifter sköts av avdelningscheferna. För ergonomiavdelningen till-

ser Stina att personalens krav och önskemål uppfylls. (Ohlsson, 2014) 
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4.5 Intervju med Jonas Persson- Innesäljaransvarig 

Jonas Persson arbetar som innesäljaransvarig och har haft sin befattning i cirka tio år, han har 

arbetat med Schroff-produkter sedan 1987. Huvudansvaret är att stötta innesäljarkollegor vid 

olika problem som kan uppstå, exempelvis tekniska frågor som att registrera order och olika 

kundproblem. Företaget har ett stort globalt konto som Jonas även ansvarar för. Till detta 

konto hanterar han all logistik och har ansvarar för hela kedjan, allt från att registrera order 

och fakturera kunden till leverans.   

Jonas Persson beskriver sin del i varulogistikprocessen som att när en skriftlig order från kund 

ankommer granskar han priserna, kvantiteten samt produkttypen så det överensstämmer med 

beställningen. Order är integrerade genom affärssystemet till de europeiska fabrikerna i Tysk-

land, Frankrike och delvis Polen. Vid särskilda beställningar måste en separat inköps order re-

gistreras till någon av fabrikerna i Kina.     

Jonas anser att så länge det finns människor inblandade i en process kommer problem att upp-

stå. Jonas arbetar med risker dagligen, en återkommande risk är när Jonas av någon anledning 

inte kan närvara på kontoret. I detta fall har han en tillfällig ersättare som hanterar hans ar-

betsuppgifter. På grund av detta kan felaktigheter uppstå som att en order försenas eller i 

värsta fall försvinner. Ett sätt att minska dessa typer av felaktigheter är att ha en kontrollfunkt-

ion. Exempelvis att använda sig av ett ”out of office” -meddelande som berättar att han är ut-

omlands eller sjuk och ber de maila hans kontaktperson. Information sprids i företaget infor-

mellt främst genom email eller muntligen.  

Han har ser förbättringsområden inom Schroff Scandinavia AB. Affärssystemet fungerar inte 

bra då han menar att det bland annat är ett väldigt komplext system där anställda måste vara 

oerhört noga vid användning. Systemet är integrerat med Tyskland, Frankrike och delvis Po-

len. Gör någon ett misstag skickas det hela vägen ner till respektive fabrik, då måste någon 

ringa och exempelvis annullera beställningen.  

Något Jonas gjort för att förenkla och öka effektiviteten i det dagliga arbetet är att iföra mak-

ron och kortkommandon. Mer omfattande förbättringar läggs på förslag inom affärssystemet 

JDE till IT- avdelningen. Vid större förbättringar ska även alla fabriker involveras då affärssy-

stemet är integrerat mellan Schroff Scandinavia AB och respektive fabrik. Han anser att för-

ändringar inom affärssystemet vore enklare att genomföra om det inte var integrerat. Tidigare 

användes samma system men var då inte sammankopplat med Tyskland och Frankrike vilket 

då var enklare utifrån säljavdelningens perspektiv. (Persson, 2014) 
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5 Analys  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens analys baserat på det empiriska data som samlats in. 

Det empiriska data analyseras utifrån de teorier som presenterats i teoriavsnittet.  

5.1 COSO-modellen 

Schroff Scandinavia AB har som allmän praxis att kontrollera när ett nytt kontrollsystem in-

förs. Det anses positivt enligt COSO-modellens avsnitt övervakning. Att resultatet inte alltid 

blir som planerat vid införandet av en ny kontroll påvisar hur viktig en övervakning är. Henrik 

menar att ett avvikande resultat uppkommer med jämna mellanrum, därför bör kvalitén på de 

interna kontrollprocesserna ifrågasättas.     

Att kontrollera arbetsbördan är även något som COSO-modellens perspektiv kontrollmiljö 

och kontrollaktiviteter tar upp. Genom resultatorienterade kontroller för att säkerställa enhet-

ens ändamålsenlighet och kompetens inom verksamheten. Inom Schroff Scandinavia AB sker 

till viss del kontroller av arbetsbörda. Ekonomichefen har skapat interna processer för medar-

betare inom hennes avdelning att arbeta på ett mer tidseffektivt sätt. Detta kan ses som posi-

tivt för verksamheten då det finns en strävan av att arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Ur perspektivet kontrollmiljö analyseras om organisationsstrukturen är effektiv utifrån an-

svarsfördelningen. Ekonomichefen beskriver även att genom denna process har arbetsuppgif-

ter lättare kunnat delegeras till personer med rätt kompetens som tidigare inte blivit utförda på 

ett enhetligt och korrekt sätt. Det har även upprättats beskrivningar för vissa rutiner och pro-

cesser att förbättra för de individer som utför dessa arbetsuppgifter. Det ses som positivt att 

Schroff Scandinavia AB arbetar aktivt med att förbättra de interna processerna inom verksam-

heten för att säkerställa att individerna arbetar på ett tids- samt resurseffektivt sätt. Regel-

bundna medarbetarsamtal kan vara en förbättring för verksamheten för att säkerställa att rätt 

individ är på rätt plats. Samtidigt får ledningen information om hur arbetet på respektive av-

delning fungerar för att även där säkerställa effektivt arbete för hela organisationen. 

En bra kontrollaktivitet Schroff Scandinavia AB använder sig av utifrån COSO-modellen är 

företagets regler gällande befogenhet för godkännande av order över en viss storlek. Detta är 

ett positivt sätt att minska risker, då organisationen säkerställer order av större betydelse som 

kan ha stor inverkan på företagets ekonomiska ställning. Samtidigt kan begränsningen ha ne-

gativ effekt utifrån avsnittet kontrollmiljö då anställda till exempel inte känner tillräckligt med 

ansvar. En liknande kontrollaktivitet företaget utför är minimumgränsen på 20 procent gäl-

lande försäljningsmarginalerna. Detta anses positivt då det säkerställer en god lönsamhet vid 

försäljning, förutsatt att minimumgränsen hålls uppdaterad för respektive produkt.    

Utifrån avsnittet kontrollmiljö i COSO-modellen har Human Resources en betydande faktor 

för hur den interna kontrollen sköts inifrån. Detta då företagets policys och praxis sköts via 

HR-avdelningen.  Detta kan ses som negativt för Schroff Scandinavia AB då de inte har nå-

gon lokal HR-avdelning. Att respektive avdelningschef ska tillgodose varje individs behov 

kan innebära ett problem då cheferna förmodligen inte kan fokusera helt på HR- arbetet då de 

har andra ansvarsområden inom verksamheten. Dock har vd:n lyckats bemästra de problem 

som uppstår för kontrollmiljön. Genom att föra en dialog och visa öppenhet till de anställda 

har det bidragit till att individerna inom organisationen förstått syftet vid exempelvis en för-

ändring inom verksamheten. 
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Inom avsnittet kontrollmiljö behandlas även den interna kontrollen utifrån enhetens perspek-

tiv exempelvis företagets atmosfär och styrning. Vd:n berättar att han försöker få hela företa-

get delaktig och arbetar efter devisen att besluta men alltid vara öppen för förslag. Han menar 

att företaget exempelvis ska testa i tre månader och att alla ska följa detta för att skapa enhet-

lighet i verksamheten. Det anses bra att engagera hela verksamheten och få alla individer att 

arbeta för samma mål eller förändring. På detta sätt kan vd:n om möjligt säkerställa att alla 

inom organisationen arbetar mot samma mål. Ekonomichefen berättar att hon arbetar på ett 

liknande sätt när interna instruktioner upprättas. Även detta kan anses utifrån COSO-mo-

dellens perspektiv kontrollmiljö som någonting positivt för att skapa enhetlighet i verksam-

heten samtidigt som dessa motton och filosofier bör stämma överens med företagets mål. 

Nackdelar kan urskiljas om ledarskapet blir för strikt och de anställda inte känner att de får 

vara med och påverka organisationen mål.  

Att Schroff Scandinavia AB rekryterar externt kan ha både positiva och negativa konsekven-

ser. En positiv aspekt kan vara att företaget oftare anställer personer med rätt kompetens då de 

använder sig av specialister som besitter rekryteringskunskaper som Schroff Scandinavia AB 

saknar. Dock kan det få negativa konsekvenser när företaget inte deltar i rekryteringsproces-

sen då det blir svårare att se hur väl individen passar in i verksamhetens kultur, atmosfär samt 

etiska värderingar. Det är en viktig aspekt enligt avsnittet kontrollmiljö att ha en god arbetsat-

mosfär inom hela organisationen.  

Enligt COSO-modellen ska information som kommuniceras ut vara effektiv, det är därför en 

fördel att Schroff Scandinavia AB använder sig av en intern portal för informationsspridning. 

Detta då informationen hämtas snabbare och mer lättillgänglig för alla delar i verksamheten. 

Ekonomichefen kommunicerar gärna genom exempelvis mail för att underlätta dokumentat-

ionen av informationsspridningen inom företaget. Detta kan ses som en fördel då att enkelt 

kunna hämta dokumenterad information är effektivt. Samtidigt kan detta vara en nackdel då 

man vid exempelvis mailkontakt missuppfattar information då personkontakt saknas. Ef-

tersom exempelvis ekonomiinformation rapporteras till Henrik från ekonomiavdelningen kan 

denna information leda till sämre beslutsfattande. En möjlig lösning på detta från ekonomiav-

delningen är att mailkommunikation endast sker vid enklare informationsutbyten. Mer ingå-

ende information som kan behöva diskuteras ska ske genom personlig kontakt.   

En bra kontrollaktivitet som säljavdelningen på Schroff Scandinavia AB använder utifrån 

COSO-modellen, är att den som ansvarar för innesälj har en ersättare när han inte kan närvara 

på kontoret. Att ha någon ytterligare som besitter kompetensen att leda innesäljarna är ett bra 

sätt att minska de risker som kan uppstå. Med risker menas när exempelvis när felbeställ-

ningar görs, när en order försenas eller om den i värsta fall försvinner. Jonas har ett ”out of of-

fice- meddelande” som förbättrar kommunikationen utifrån information och kommunikations-

avsnittet inom COSO-modellen. Detta då exempelvis kunder som kontaktar honom får reda 

på att han inte är närvarande. Det kan ge dem möjlighet att kontakta någon annan inom företa-

get, vilket kan leda till att exempelvis en beställning tas emot som annars inte hade skett.  

Att Stina har implementerat olika processer för att effektivisera samt strukturerat flera delar 

av organisationen, kan ses som bra kontrollaktiviteter utifrån COSO-modellen. Stina har stort 

fokus på företagets ändamålsenlighet vilket är en bra resultatorienterad kontroll. Dock kan det 

saknas specifika kontroller för organisationsstrukturen och kompetensen inom verksamheten 

vilket kan visa på en saknad av Human Resources- arbete. 
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Inom perspektivet riskbedömning utifrån COSO-modellen är målet är att finna samt minimera 

risker med hjälp av kontroller. I detta fall kan det anses att Schroff Scandinavia AB lyckats 

väl. Ekonomichefen berättar att de största riskerna för ekonomiavdelningen är vid hanteringen 

av likvida medel. Det har upprättats två kontroller för att minimera risken vid hanteringen. 

Företaget har som policy att bankkonton måste tecknas av minst två personer där den ena 

måste vara vd eller ekonomichef. Detta anses kunna minska risken för exempelvis stöld och 

bedrägeri då alla finansiella tillgångar måste passera ledningen. En annan policy för att 

minska risker är att betalningar av leverantörsfakturor inte får verkställas av den som bokfört. 

Även detta kan minska risken för bedrägeri samt spara tid och resurser genom att inte behöva 

korrigera betalningar. Dessa åtgärder för att minimera risker kan även ses som en kontrollakti-

vitet utifrån COSO-modellen.  

Att ledningsgruppen inte har en färdig process för tilldelningen av ansvar kan ses som en risk. 

Detta för att arbetsbördan kan bli ojämnt fördelad, särskilt vid projektarbeten då det blir en ir-

reguljär arbetsbörda för enheten. Utifrån avsnittet riskbedömning utifrån COSO-modellen har 

Schroff Scandinavia AB identifierat denna risk men inte hittat en optimal lösning för att mini-

mera denna risk. Ett sätt att minimera denna risk kan exempelvis vara att via ett IT-system 

övervaka arbetsbördan för de anställda.  

Trots att företaget har en färdig utbildningsplan för nyanställda kan detta utgöra en risk, då 

ingen övervakning sker på processens kvalité. Detta kan exempelvis kontrolleras genom att 

bedöma inlärningstiden för de nyanställda inom verksamheten. Med detta menas den tid det 

tar till den nyanställde blir självgående i sina arbetsuppgifter. 

Att företaget är placerat i Stockholm och har bedömt att en flytt skulle vara negativ kan ses 

som strategiskt utifrån COSO-modellens perspektiv kontrollmiljö. En omplacering skulle 

kunna påverka organisationen negativt då många av de anställda bor i närhet till kontoret. 

Detta skulle kunna innebära att många av de erfarna anställda möjligtvis inte skulle flytta 

med. Det kan resultera i att verksamhetens effektivitet minskar. 

Schroff Scandinavia AB har planer på att byta sitt affärssystem från nuvarande JDE till SAP. 

Anledningen till skiftet är att JDE upplevs omodernt men även att stora delar av Pentair-kon-

cernen använder sig av SAP. Det kan innebära en positiv förändring utifrån information och 

kommunikationsavsnittet utifrån COSO-modellen. Detta då det blir enklare att bygga upp 

olika funktioner mellan de olika enheterna inom koncernen, vilket leder till högre effektivitet 

och större informationsspridning. Dock kan skiftet av affärssystem utgöra en risk. Detta för att 

när hela systemet förändras måste de anställda lära sig systemet på nytt, vilket kan minska 

produktiviteten och samtidigt öka felmarginalen. Det därför utifrån riskbedömningsavsnittet 

viktigt att inför system för att minska ovanstående risker. 

Att affärssystemet är integrerat med de olika fabrikerna kan innebär för och nackdelar. Det är 

positivt då informationsspridningen och orderarbete underlättas med en direktkontakt till fa-

brikerna samt att det kan skapa samhörighet med alla inblandade i orderprocessen. Nackdelar 

med integreringen kan urskiljas när det uppstår felaktigheter vid exempelvis orderbeställ-

ningar. Med detta menas att vid felbeställningar måste ordern rättas till hos både fabriken och 

kontoret vilket ökar arbetsbördan. Detta försvåras ytterligare då affärssystemet är så pass 

komplext och de anställda måste vara väldigt noga vid införandet av data. Jonas Persson styr-

ker detta genom att jämföra med tidigare år när affärssystemet inte var sammankopplat då det 

underlättade för säljavdelningen. Utifrån COSO-modellen kan man i detta fall se ökade risker 
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som en negativ påföljd samt ökad effektivitet som positiv effekt, förutsatt att inga felaktig-

heter uppstår.  

Schroff Scandinavia AB har inga specifika kontrollprocesser gällande ny lagstiftning. Detta 

kan innebära problem utifrån riskbedömningsavsnittet inom COSO-modellen. När nya lagar 

införs som kan påverka företagets verksamhet finns risken att den inte uppmärksammas av fö-

retaget. Det kan få flera konsekvenser som exempelvis kan påverka de anställda, företagets 

ekonomiska ställning, miljön, kunder, leverantörer samt aktieägare. En typ av lösning på detta 

problem kan vara att företaget varje år proaktivt granskar nya och omarbetade lagar som kan 

påverka företagets verksamhet. 

5.2 Styrning 

Enligt de olika Lean production teorierna Kaizen och ”Muri, muda, mura” ska företag försöka 

eliminera slöseri samt effektivisera tillverkningsprocessen och lagerhållningsprocessen. I fal-

let Schroff Scandinavia kan man peka på flera faktorer som skulle kunna effektivisera proces-

sen. Företaget har ett antal standardprodukter på lager. Om dessa utökades skulle det kunna 

resulterar i snabbare leverans till kunden. Detta skulle skapa en kortare leveranstid vilket om 

möjligt kan resultera i nöjdare kunder då de snabbt kan skicka vidare produkten till respektive 

kund. Vid beställningar där produkterna är konfigurerade för respektive kund är det svårt att 

peka på faktorer i lagerhållningsprocessen där effektivisering är möjlig. 

En aspekt som verkar problematisk för företaget är processen med framtagning av konfigure-

rade produkter. Ramverket för hur konfigurerade produkter ska tas fram brister enligt Lean 

production teorierna. Då företaget inte vet om dessa produkter kan tillverkas finns risken att 

arbete sker i onödan. Detta är enligt Lean production- modellen, arbete som inte tillför något 

värde. Ett förslag på möjlig lösning är att Schroff Scandinavia AB arbetar mer med att för-

bättra tidsramen för förfrågningar på dessa produkter. Detta kan ske genom att vidareutbilda 

den befintliga personalen om de tekniska lösningarna för företagets produkter. Genom denna 

åtgärd kan processen ske mer effektivt och eliminera onödig väntetid för både kunden och fö-

retaget.   

Att Pentair-koncernen har kvalitetsavdelningar för att kontrollera produkternas kvalitet är po-

sitivt. Detta är bra för Schroff Scandinavia AB då en centraliserad kvalitetsavdelning minskar 

resursförbrukningen samt ger ökad fokus till områden som bidrar till företaget uppsatta mål. 

Detta i linje med Lean productions filosofi att eliminera slöseri och fokusera på områden som 

bidrar till värdeökning för organisationen.  

Lean production metoden Kaizen betonar vikten av att arbeta i smågrupper för att ständigt do-

kumentera förändringar för att kunna göra modifieringar och förbättringar, utifrån detta har 

Schroff Scandinavia ABs haft en positiv förändring med indelningen av säljteamen. Med detta 

menas att säljarna arbetar två och två, varav en innesäljare och en utesäljare som ansvarar för 

samma kunder. Det har underlättat för kunderna och givit innesäljarna större ansvarsområden 

vilket resulterat i ökad produktivitet.  

Vid den nya indelningen av säljteamen skulle PDCA-modellen fungera som ett verktyg i im-

plementeringsprocessen. Med detta menas att modellens fyra steg skapar en vägledning för 

hur förändring ska gå till och förenklar för ledaren. Exempelvis skulle det innebära en vägled-

ning för hur övervakningen processen ska ske. Detta skulle om möjligt kunna leda till en ännu 

bättre implementering av förändringen.    
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Att ekonomichefen har implementerat interna processer som har lett till ett mer tidseffektivt 

arbete hos de anställda följer Lean production metoden Kaizen. Då företag ska enligt metoden 

främja processorienterat tänkande som förbättras och effektiviseras för att påverka resultatet 

på ett positivt sätt. Detta har även föranlett till att ekonomichefen kunnat delegera arbetsupp-

gifter som tidigare inte kunnat delegeras eller inte blivit utförda på ett konsekvent, enhetligt 

och över tid jämförbart sätt. Detta kan konstateras som en otvivelaktig fördel för Schroff 

Scandinavia AB då de sparar resurser, tid och pengar vid införandet av dessa typer av proces-

ser. Att rutinbeskrivningar finns på kontrollprocesser stämmer även överens med Kaizen- me-

toden. Då det också i detta fall sparar tid och resurser genom att de anställdas arbete underlät-

tas. 

Ekonomichefens implementering av kontrollprocesser kan även relateras till PDCA-mo-

dellens fyra steg. Detta kan ses vid införandet av färdiga processer i ”Showcase” och Excel-

formler. Där hon planerar hur en förändring ska ske, implementerar processerna, kontrollerar 

resultatet samt jämför med planeringsfasen. Denna strategi anses vara välfungerande vid olika 

typer av förändringar på Schroff Scandinavia AB. 

Ökat ansvar kan kopplas till teorin Total Quality Management där syfte är att få de indivi-

derna inom organisationen att förstå hur deras arbete bidrar till att nå exempelvis försäljnings-

mål. Vd:n försöker föra en öppen dialog med de anställda samt få individerna att förstå syftet 

med arbetsuppgifterna. Att ha en öppen kommunikation har bidragit till att skapa ett företags-

klimat som gynnar företagets mål. Samtalen med säljarna har även underlättat vid föränd-

ringsprocesser då säljarna fått möjlighet att bidra med förslag till företagets verksamhet. Även 

detta ses positivt utifrån TQM-modellen då det bidrar till de anställdas utveckling i företaget.  

Ledningsgruppen kontrollerar de anställdas arbetsbörda. Enligt Lean production modellerna 

är arbetsbördan en viktig aspekt då för hög eller för låg arbetsbörda kan leda till slöseri med 

företagets resurser. Det är därför bra att kontroller sker av de anställdas arbetsbörda. Dock har 

inte dessa kontroller alltid räckt till då arbetsbördan tidvis varit ojämnt fördelad. Därför skulle 

en standardiserad process kunna bidra till bättre resurseffektivitet och därmed ökad produkti-

vitet. Ett exempel på standardiserad process skulle vara medarbetarsamtal som sker löpande 

mellan den anställde och ledningsgruppen.  

5.3 Sarbanes Oxley-akten 

Införandet av Sarbanes Oxley-akten påverkar den interna kontrollen på flera sätt. Avsnitt 302 

är tvingande och säger att företag ska utvärdera finansiella rapporter efter viss tid. Detta kan 

ses som positivt för Schroff Scandinavia AB då det skapar incitament att följa upp de interna 

kontrollerna. Avsnitt 401 beskriver att ansvariga är skyldiga att rapportera korrekt information 

på de finansiella rapporterna. Detta bidrar till mer korrekt och säker information i företaget 

samt kan bidra till bättre beslut av ledningen. Detta kan kopplas till COSO-modellens avsnitt 

om information och kommunikation.  

Avsnitt 404 kan bidra till interna kontroller som håller högre kvalitet. Det beror på att lagen 

säger att företag måste offentliggöra vilka kontrollstrukturer de använt sig av. Detta ger incita-

ment att arbeta hårdare med de interna kontrollerna då det kan visa en bättre bild av företaget 

gentemot andra intressenter som exempelvis investerare. Avsnittet 409 beskriver att företaget 

ska publicera information om väsentliga förändringar som den ekonomiska ställningen i före-

taget. Detta är något som kan påverka informationsflödet negativt då företaget exempelvis 

inte kontrollerar information som visar en positiv bild. Att Sarbanes Oxley- akten beskriver 
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straff vid döljande, förfalskande och förstörande av information i avsnitt 802 kan påverka 

Schroff Scandinavia AB på olika sätt. Det kan vara ett sätt att förebygga felanvändning av fö-

retagets information. Detta för att det kan skapa en viss rädsla om vilka konsekvenser felan-

vändningen har.  

Att Schroff Scandinavia AB inte haft en intern revision på många år kan utgöra ett problem. 

Det beror på att den interna revisionen granskar företaget dels utifrån avsnitten i Sarbanes Ox-

ley-akten men även genom dokumentet från The Institute of Internal Auditors. Bristen på den 

interna revisionen kan exempelvis leda till att dessa lagar inte följs då ingen granskat verk-

samheten, det kan dessutom leda till brister i den interna kontrollen.  Det anses positivt att 

denna typ av dokument finns inom koncernen som en handledning för hur en intern revison 

ska gå till. Då Schroff Scandinavia AB inte haft en intern revision kan dock tyda på att de ut-

för ett bra arbete med sina interna kontroller samt övrig verksamhet.   
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6. Slutsatser och diskussioner  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens slutsatser utifrån det data som analyserats i analysav-

snittet. 

Bristen på en lokal HR-avdelning kan innebära problem för att tillgodose varje individs behov 

inom verksamhetens. Fler standardiserade processer kan behövas för att kontrollera de anställ-

das arbetsbörda enligt Lean production och COSO-modellens avsnitt kontrollmiljö, exempel-

vis med fler medarbetarsamtal. Dock finns ingen färdig process vid tilldelning av arbetsbörda, 

vilket kan medföra negativa konsekvenser. En möjlig lösning kan vara att övervaka arbetsbör-

dan med hjälp av någon form av IT-system. Företaget saknar även en övervakning på nyan-

ställdas utbildning. En sådan kontroll kan införas för att exempelvis bedöma inlärningstiden. 

Ledningen arbetar med att få alla anställda att arbeta mot samma mål vilket även det stämmer 

överens med COSO-modellens perspektiv kontrollmiljö. Slutsats kan därför dras att det finns 

flera positiva samt negativa aspekter i den interna kontrollen på organisationsstrukturen och 

de anställdas kompetens inom verksamheten.  

En utökning av lagerhållningen på standardprodukter kan leda till en högre kundnöjdhet då 

leveranstiden minskas. Att vidareutbilda personalen om företagets produkter kan enligt förfat-

tarna effektivisera och eliminera onödig väntetid för framtagningen av konfigurerade produk-

ter. En centraliserad kvalitetsavdelning kan minska resursförbrukningen i enlighet med Lean 

production. Implementeringen av interna processer på ekonomiavdelningen har resulterat i ett 

mer tidseffektivt arbete även där enligt Lean production och PDCA-modellen. Slutsatsen är 

att Schroff Scandinavia AB använder sig av vissa bra kontrollerprocesser, dock finner förfat-

tarna flera möjliga förbättringsområden.  

Den största risken för ekonomiavdelningen är vid hanteringen av likvidamedel. En kontroll 

för att minimera risken är att bankkonton måste tecknas av minst två personer. Skiftet av af-

färssystemet kan innebära både positiva och negativa konsekvenser utifrån information och 

kommunikation- samt riskbedömningsavsnittet enligt COSO-modellen.  

Sarbanes Oxley-aktens införande innebär flera positiva och negativa konsekvenser för företa-

get. En positiv påföljd är att avsnitt 302 kan leda till incitament att följa upp de interna kon-

trollerna. Då Schroff Scandinavia AB inte haft en intern revision på många år drar författarna 

slutsatsen att avsaknaden kan leda till att Sarbanes Oxley-akten inte följs eller att defekter i 

den interna kontrollen inte upptäcks.  

 

6.2 Förslag på framtida forskning 

Efter att ha studerat COSO-modellen upplevde författarna att denna var för generell vid till-

lämpning av olika företag. Detta kan vara problematiskt då ett tjänste- samt tillverkningsföre-

tag kan skiljas åt enormt. Ett förslag på framtida forskning inom interna kontrollprocesser är 

hur man kan anpassa den interna kontrollen till olika typer av företag, exempelvis tjänste-, 

handels-, samt tillverkningsföretag.  

Författarna vill även se mer forskning på hur lagstiftningen Sarbanes Oxley-akten påverkar 

företag i Sverige, samt hur den påverkar intern kontroll. Mer forskning kan även ske på nyttan 

och påverkan av en intern revisor. Avsaknaden av information anses som stor i det svenska 

näringslivet. 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

- Kan du berätta generellt om företagets verksamhet? 

- Beskriv ditt arbete? 

- Beskriv varulagersprocessen från inköp till försäljning? 

- Vad har affärssystemet för betydelse? 

- Hur upplever du att den fungerar? (effektivitetsmässigt) 

- Har du lyckats hitta förbättringar under tiden du arbetat med din befattning? I så fall 

hur? 

- Hur implementeras dessa förbättringsåtgärder? 

- Hur kommunicerar du ut problem och lösningar till andra anställda? 

- Vad har ni för rutiner kring intern kontroll/processer? 

- Hur arbetar ni med förändrings/förbättringsarbeten? Små förändringar hela tiden eller 

endast när ni ser problem?  

- Kontrollmiljö 

- Avsnitt om hur miljön påverkar effektivitet och hur man kan påverka den 

- Hur kontrolleras tilldelning ansvar hos personalen för att effektivisera arbetet? 

- Hur säkerställs kunskap och kompetens hos de anställda? Utbildningar? 

- Hur deltar du i ex varulagersprocessen? 

- Som ledare, har du en viss stil eller filosofi i ditt sätt att leda och kommunicera i före-

taget? 

- Hur arbetar HR för att skapa bäst arbetsförutsättningar till de anställda?  

- Vilka industriella faktorer påverkar ert arbete? Ex geografiska placeringar för kontor, 

lager osv. 

- Riskbedömning 

- Avsnitt om hur företaget upptäcker risker samt hur dessa förebyggs. 

- Vilka typer av kontroller använder ni/du vid utvärdering av nya eller annorlunda fak-

torer som: Ny personal, ny teknik som ex affärssystem, nya produkter, utökad verk-

samhet samt nya lagar och regler för verksamheten.   

- Information och kommunikation 

- Hur rapporteras information från personalen till dig. såsom ekonomisk information,  

- Hur rapporterar du vidare informationen till chefer/inblandade parter 

- Finns något system för detta, om ja, ser du några förbättringsområden? 

- Kontrollaktiviteter 

- Avsnitt om vilka kontroller som redan finns på plats 

- Hur kontrollerar ni era IT-system, såsom, uppdatering för effektivisering, affärssy-

stem,  

- Vilka kontroller finns kring en viss produkt? Ex. uppföljning av produktens funktion, 

pris, leveranstid montering m.m.  

- Kontrolleras säkerhetsåtgärder för olika typer av olyckor, som personskador, system-

krascher, dataintrång, stöld.  

- Hur kan man se era riktlinjer, policys och värderingar i affärsprocessen? 
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- Finns det utomstående kontroller från ex en tjänsteinstans för ert arbete? Om ja, hur 

ofta samt på vilket sätt sker det? 

- Sker någon verifiering av kontroller? Om ja, hur och av vem/vilka? Är dessa obero-

ende eller anställda inom företaget? 

- Övervakning av kontrollerna 

- Har enheten ett system för att kontinuerligt övervaka processer, riktlinjer och policys 

för dem interna kontrollerna? Exempelvis utvärderingar av den internkontrollen av fi-

nansiella rapporteringen. 

- Hur bedöms kvalitén denna information? 

- Finns det specifika rutiner för detta? 

- Hur funkar arbetet kring att sätta upp nya mål för internkontroll?  

- Granskar ni nya kontrollsystem efter en viss tid?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


