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Sammanfattning 

Titel: Miljoner på spel - Hur svenska storbanker arbetar med intern kontroll för att 

förhindra, upptäcka och åtgärda individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet. 

Författare: Malin Ekengren och Nikolina Joona 

Handledare: Stefan Schiller 

Bakgrund: Under senare år har skandaler inom svenska banker uppmärksammats. Det 

har senare visat sig att många skandaler har uppkommit till följd av brister inom den 

interna kontrollen. Samtidigt har antalet interna brott som begås på grund av en svag 

intern kontroll ökat trots att flera noterade bolag har ökat sina investeringar i den interna 

kontrollen. Banker har en viktig roll i samhället men den interna kontrollens betydelse 

för att motverka individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet inom svenska 

storbanker är inte särskilt utredd.  

Syfte: Studien ämnar bidra med en förståelse för hur intern yrkesbaserad ekonomisk 

brottslighet motverkas med de svenska storbankernas interna kontroll med hänvisning 

till Internal Control – Integrated Framework och Three Lines of Defence. Vidare ämnar 

studien utreda om orsaker bakom individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet är 

kända hos de svenska storbankerna samt om denna kännedom ser olika ut inom 

organisationerna. Slutligen syftar studien att diskutera eventuella förbättringsområden 

som upptäckts. 

Metod: Studien innefattar en kvalitativ del som består av intervjuer med personer som 

innehar god kännedom om intern kontroll. Även en kvantitativ del ingår i studien i form 

av enkäter som distribuerats till kontorschefer. Teori och empiri har kontinuerligt 

utvärderats och anpassats vilket innebär att ett iterativt synsätt har använts i studien.  

Resultat: Studien har visat att de svenska storbankerna byggt ut och kompletterat de 

modeller som syftet omfattar. Även indikationer på problemområden inom tillämpandet 

av Three Lines of Defence har uppmärksammats. Vidare har studien visat att 

bakomliggande orsaker till individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet är mindre 

kända på en lägre organisatorisk nivå inom bankerna. Slutligen har ett antal 

förbättringsområden inom studiens ramar identifierats. De omfattar främst (1) att 

medarbetare i större utsträckning skall förstå syftet med den interna kontrollen och (2) 

att några kontrollaktiviteter har god utvecklingspotential inom bankerna.  

Nyckelord: Intern kontroll, individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet, COSO, 

Three Lines of Defence, de svenska storbankerna. 

  



 

 

Abstract 

Title: Millions at risk - How internal white collar crime can be prevented, detected and 

adjusted by the internal control in Swedish universal banks. 

Authors: Malin Ekengren och Nikolina Joona 

Supervisor: Stefan Schiller 

Background: Scandals within Swedish banks have been observed during the past years. 

Many of these have occurred as a consequence of defaults in the internal control. 

Simultaneously many internal white collar crimes have been committed as a 

consequence of weak internal control, even though public companies have increased 

their investments in their internal control. Banks have an important role in society; still 

the importance of the internal control to counteract internal white collar crime towards 

Swedish banks is yet to be unraveled. 

Aim: The study aim to contribute to an understanding of how internal white collar 

crime within universal banks can be counteracted by means of the internal control, 

within Internal Control – Integrated Framework and Three Lines of Defence. The 

purpose is further to investigate if causes to internal white collar crime are well-known 

among the universal banks at different organizational levels. The study is also aiming to 

discuss potential improvements that have been identified.  

Implementation: Both qualitative and quantitative strategies have been used. The 

qualitative strategy has included interviews with persons who have intimate knowledge 

of internal control. The quantitative strategy has included a questionnaire that was 

distributed to chiefs of retail departments. The study is iterative since theory and 

empirics have been evaluated and adjusted on a regularly basis.   

Result: The universal banks have made supplements to those models that the study 

comprehends and there are some problem areas within the use of Three Lines of 

Defence. Further, the study has revealed that causes to internal white collar crime are 

less known at a lower organizational level. A few areas that can be improved have been 

identified. Those of most importance are; (1) the purpose of the internal control must be 

better understood of employees and (2) some control activities have development 

potential.  

Search terms: Internal control, COSO, Three Lines of Defence, the four largest 

Swedish banks, white collar crime. 

  



 

 

Förord 

Vi vill tacka samtliga som bidragit till att uppsatsen blivit vad den är idag. Vi är 

tacksamma att intervjurespondenterna ställt upp på intervjuer och inspirerat oss i 

vårt arbete. Vi vill även tacka våra vänner för välbehövliga fikaraster och vår 

seminariegrupp för hjälpsamma och värdefulla påpekanden under resans gång.  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Stefan Schiller för kloka och 

nyttiga råd under hela terminen. 
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Malin Ekengren           Nikolina Joona  
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Definitioner 

Baselkommittén: Enligt Finansinspektionen (2008) utgör Baselkommittén (The Basel 

Committee on Banking Supervision) ett globalt nätverk för tillsynsmyndigheter som har 

till uppgift att ta fram standarder, riktlinjer och rekommendationer som är normgivande 

för dessa.  

Compliance: Compliance betyder enligt Fondjuridik (2012) regelefterlevnad. De 

funktioner inom de undersökta bankerna som arbetar med detta benämns i studien som 

compliancefunktioner. 

De fyra svenska storbankerna: De fyra svenska storbankerna är Handelsbanken, 

Nordea, SEB och Nordea. (Svenska Bankföreningen, 2011a)  

Ekonomisk brottslighet: ”Ekonomisk vinningskriminalitet inom ramen för 

näringsverksamhet (eller på basis av sådan verksamhet), oavsett om brotten begås av 

enskilda grupper inom verksamheten eller företaget i sig” (Lindgren, 2000, s. 59). 

Individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet: Individuell yrkesbaserad 

ekonomisk brottslighet innebär att en person begår ett brott inom sin yrkesroll för egen 

vinning (Lindgren, 2000).  

Intern kontroll: ”… en process, utförd av en organisations styrelse, ledning och annan 

personal, utformad för att ge rimlig försäkran om att målen uppfylls inom följande 

kategorier: 

• effektivitet och produktivitet i verksamheten  

• tillförlitlig finansiell rapportering  

• efterlevnad av berörda lagar och regler.” (Wikland, 2006, s. 1) 

Oktroj: I studien likställs oktroj med bankoktroj vilket Nationalencyklopedin (2012) 

definierar som ”tillstånd att bedriva bankverksamhet”. 

Universalbanker: Svenska Bankföreningen (2011a) anger att dessa är banker av sådan 

typ som finns representerade på den större delen av den finansiella marknaden samt 

erbjuder alla typer av finansiella tjänster. Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank 

hör till denna kategori av banker. 

  



 

 

Förkortningar 

COSO  Committee of Sponsoring Organizations 

COSO-modellen Internal Control - Integrated Framework 

ECIIA  European Confederation of Institutes of Internal Auditing 

FAR  Föreningen Auktoriserade Revisorer  

FERMA  Federation of European Risk Management Association  

FFFS  Finansinspektionens författningssamling 

FI  Finansinspektionen 

IYEB  Individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet 

Koden  Svensk kod för bolagsstyrning 

SOX   Sarbanes-Oxley Act 

TLD  Three Lines of Defence 
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till att denna studie har genomförts samt 

studiens syfte och problemfrågor. Avslutningsvis beskrivs studiens avgränsningar, 

tilltänkta målgrupp och disposition.  

 

1.1. Bakgrund 
I september 2011 häktades en högt uppsatt chef inom Handelsbanken för bedrägeri mot 

sin arbetsgivare, ett bedrägeri som kom att uppgå till långt över 50 miljoner kronor 

(Svenska Dagbladet, 2012a). Brottet upptäcktes senare via bankens interna kontroller 

(Dagens Nyheter, 2012a). Skandalen vid Handelsbanken är inte den enda incidenten, de 

senaste åren har flera skandaler upptäckts i svenska banker. Hösten 2010 uppdagades ett 

bedrägeri utfört av en medarbetare, denna gång på SEB, där personen under en längre 

period utfört flera otillåtna transaktioner från förmögna kunders bankkonton (Svenska 

Dagbladet, 2012b). Den mest omtalade skandalen är dock den runt HQ Bank som också 

uppdagades under år 2010. Finansinspektionen (2010a) drog sedermera in bankens 

tillstånd till följd av bland annat oacceptabla brister inom tradingverksamhetens
1
 interna 

kontroll. 

1.1.1. Intern kontroll och svenska banker 

Merchant och Van der Stede (2011) menar att stora skandaler så som Enron, Worldcom 

och Société Générale har resulterat i att den interna kontrollen hamnat i blickfånget, 

vilket således bidrar till att det är ett aktuellt ämne. De tidigare nämnda svenska 

skandalerna hade eventuellt kunnat förhindras om en bättre intern kontroll varit 

upprättad. Vikten av god intern kontroll hos banker belyses av Finansinspektionen 

(2012a) som i februari 2012 gav Länsförsäkringar Bank en anmärkning och böter på tio 

miljoner kronor till följd av brister inom bankens interna kontroll. Beslutet grundades i 

att bankens funktion för regelefterlevnad, hädanefter kallad compliancefunktionen, 

enbart bestod av en medarbetare, trots att en kraftig expansion av banken skett.  

Enligt Svenska Bankföreningen (2012) har de svenska bankerna idag en viktig roll för 

både välfärd och infrastruktur samt är en motor i svensk ekonomi. Den svenska 

banksektorn är den näst största inom EU sett till andel av BNP (Dagens Nyheter, 

2012b). Statistik från Svenska Bankföreningen (2011b) visar att de finansiella företagen 

                                                 
1
 Tradingverksamhet och personer som tradar likställs i denna studie med värdepappershandel samt 

handlare som handlar för bankens räkning (Tradingportalen, 2012). 
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år 2010 stod för 4,3 procent av Sveriges BNP. Vidare hade de svenska bankerna samma 

år 85 000 anställda, vilket är två procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige. Enligt 

Svenska Bankföreningen (2011a) är de svenska storbankerna Nordea, Swedbank, 

Handelsbanken och SEB så kallade universalbanker som erbjuder alla typer av 

finansiella tjänster. Lind (2005) menar vidare att en del av bankernas processer är 

väldigt känsliga för störningar och menar att även mindre störningar kan hota hela det 

finansiella systemet genom en dominoeffekt. Samma författare anser vidare att 

bankerna är dominerande när det gäller utbudet av vissa tjänster, vilket bidrar till att 

branschen är strikt reglerad.  

1.1.2. Ekonomisk brottslighet  

Ekonomisk brottslighet är ett av de områden den interna kontrollen kan motverka
2
 

(FAR, 2006). Enligt Statens Offentliga Utredningar (1996) tog debatten om ekonomisk 

brottslighet fart ordentligt i Sverige efter att den under 1970-talet varit föremål för 

kriminalpolitiskt intresse både i Sverige och internationellt. Under slutet av 1970-talet 

påbörjades en successiv utbyggnad av den polisiära organisationen för 

ekobrottsbekämpning. Under 1990-talet, då flertalet bankkriser och brottshärvor 

inträffade, uppfördes ett samarbete mellan polis, åklagare, skatteförvaltning med flera 

som skulle göra den ekonomiska brottsbekämpningen mer effektiv. I april 1994 

utfärdade regeringen en strategi för att arbeta mot den ekonomiska brottsligheten i 

samhället där syftet bland annat var att effektivisera lagstiftningen och samordna 

berörda myndigheter. Dessutom erhöll olika myndigheter stora ekonomiska resurser för 

att förhindra ekonomisk brottslighet under 1990-talet. 

Ekonomisk brottslighet är ett begrepp som enligt Bergqvist (2002) inte har någon legal 

definition. Termen brott är dock juridiskt definierat; det är straffbelagda handlingar, 

vilket i juridisk mening innebär böter eller fängelse. Ett flertal definitioner på 

ekonomisk brottslighet har utarbetats men Lindgren (2000) anger att 

Ekobrottskommissionen, som var verksam under 1980-talet, är den organisation som än 

idag gjort den bredaste granskningen av svensk ekonomisk brottslighet. 

Ekobrottskommissionen gav genom Lindgren (2000) följande definition på ekonomisk 

brottslighet:  

”Ekonomisk vinningskriminalitet inom ramen för näringsverksamhet (eller 

på basis av sådan verksamhet), oavsett om brotten begås av enskilda 

grupper inom verksamheten eller företaget i sig”. 

Lindgren (2000, s. 59) 

                                                 
2
 I studien innebär motverka både förhindra, upptäcka och åtgärda. 
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Individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet 

Enligt Lindgren (2000) brukar en distinktion mellan yrkesbaserad och företagsbaserad 

ekonomisk brottslighet påvisas. Den förstnämnda delas upp i underkategorier, varav den 

som benämns individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet (IYEB) är av intresse för 

denna studie. Denna innebär enligt Lindgren (2000) att en medarbetare begår ett brott i 

sin yrkesroll enbart för egen vinning. I en rapport framställd av KPMG (2011) framgår 

att det vanligaste scenariot för brottslighet inom företag är att en medarbetare begår 

brott mot sin egen arbetsgivare. Dessutom visar rapporten att de interna brott som begås 

främst är ett resultat av att medarbetaren handlar för egen vinning, vilket alltså innebär 

IYEB.  

1.1.3. Intern kontroll och ekonomisk brottslighet 

Korsell (2003) är av åsikten att ekobrott medför större ekonomiska skador än 

traditionell brottslighet. Enligt KPMG (2011) uppgår det genomsnittliga bedrägeriet i 

Västeuropa till 900 000 USD. Sverige har även ingått i internationella undersökningar 

som visat att näringslivet under 1990-talet har utsatts för fler ekonomiska brott än 

tidigare (Bergqvist, 2002). KPMG (2011) anger vidare att allt fler företag är försumliga 

med den interna kontrollen; av de interna brott som begås har medarbetaren i 74 procent 

av fallen utnyttjat den svaga interna kontrollen inom företaget. Detta innebär en ökning 

från år 2007 då motsvarande siffra var 49 procent. Enligt Wikland (2006) anser de flesta 

tillfrågade högre chefer att det inom deras organisationer finns områden där kontrollen 

behöver förstärkas. Bevis på att detta har skett framhävs i en studie gjord av Franck och 

Sundgren (2010); flera noterade bolag har ökat sina investeringar i intern kontroll och 

ett flertal företag kommer att satsa ytterligare resurser för att förbättra denna.  

I Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), vilket är ett noteringskrav på den svenska 

börsen, menar FAR (2006) att avsnittet om intern kontroll avsiktligt är kortfattat för att 

praxis skall utvecklas. Någon definition på området finns således inte i Koden men 

enligt Franck och Sundgren (2010) är Internal Control – Integrated Framework (COSO-

modellen) det regelverk som behandlar intern kontroll mer ingående. Författarna anger 

att modellen är den mest accepterade globalt och att den idag även används i Sverige. 

Ett annat aktuellt regelverk är Three Lines of Defence (TLD) vilken Federation of 

European Risk Managment Association (FERMA) och European Confederation of 

Institutes of Internal Auditing (ECIIA) (2010) utvecklat för att belysa hur samspelet 

mellan intern kontroll, riskhantering och internrevision kan fungera. TLD och COSO-

modellen är två centrala regelverk inom ämnet och presenteras mer ingående i kapitel 

tre. 

1.2. Problematisering 
Flera aspekter som tillsammans bildar en problematik inom studiens ramar kan 

urskiljas. Inledningsvis har KPMG (2011) visat att många interna ekonomiska brott 



4 

 

begås till följd av brister inom den interna kontrollen samtidigt som Bergqvist (2002) 

anger att ekonomiska brott inom företag har ökat. Vidare har Finansinspektionen 

(2010b) visat att det finns brister inom den interna kontrollen i bankbranschen. Som 

tidigare nämnts har flera skandaler inom bankvärlden uppdagats, vilket är en indikation 

på att det finns brister i den interna kontrollen trots de modeller och regelverk som idag 

finns. Då det i Koden saknas en definition på intern kontroll har det resulterat i att 

COSO-modellen idag är praxis inom området (Franck och Sundgren, 2010). Då 

modellen enbart är praxis och inte lagstadgad kan det finnas det utrymme att hantera 

modellen på olika sätt. Detta resulterar i att hanteringen av intern kontroll i verkligheten 

kan skilja sig från den teoretiska modellen för området. 

Banker hanterar dagligen stora pengaflöden vilka kan utgöra en frestelse för 

medarbetarna att utnyttja sin anställning för egen vinning, vilket Lindgren (2000) 

benämner IYEB. Att banker är reglerade beror med stor sannolikhet på att bankerna har 

många viktiga samhällsfunktioner enligt Svenska Bankföreningen (2012) samt att de 

förvaltar allmänhetens pengar. En frestelse på arbetsplatsen och brister i den interna 

kontrollen kan resultera i att det finns en ökad risk för att IYEB skall begås inom banker 

vilket är problematiskt då dessa har en central roll i samhället (Svenska 

Bankföreningen, 2012). Enligt ovanstående framkommer tydliga kopplingar mellan 

områdena IYEB och intern kontroll inom bankbranschen, kopplingar som dock inte 

uppmärksammats i särskilt stor utsträckning. Kunskapsluckan i dagsläget består av att 

det påträffats litteratur och regelverk som behandlar både intern kontroll i banker men 

också och ekonomisk brottslighet. Dock är inte områdenas påverkan på varandra särskilt 

utredd och därmed framkommer två intressanta aspekter som utgör studiens bidrag. En 

av dessa är huruvida det praktiska arbetet med intern kontroll skiljer sig mot de 

teoretiska modeller som finns med anledning av att dessa i dagsläget enbart utgör 

praxis. Vidare är det intressant att utreda om bankerna är medvetna om olika orsaker 

bakom IYEB. 

1.3. Syfte 
Studien ämnar bidra med en förståelse för hur intern yrkesbaserad ekonomisk 

brottslighet motverkas med de svenska storbankernas interna kontroll med hänvisning 

till Internal Control – Integrated Framework och Three Lines of Defence. Vidare ämnar 

studien utreda om orsaker bakom individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet är 

kända hos de svenska storbankerna samt om denna kännedom ser olika ut inom 

organisationerna. Slutligen syftar studien att diskutera eventuella förbättringsområden 

som upptäckts. 
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1.4. Forskningsfrågor 
Problematiseringen påvisar en kunskapslucka vilket tillsammans med studiens syfte 

resulterar i tre frågeställningar. De två första är av mer deskriptiv karaktär men anses 

nödvändiga för att besvara den tredje forskningsfrågan.  

 Hur arbetar de fyra svenska storbankerna med intern kontroll för att 

förhindra, upptäcka och åtgärda individuell yrkesbaserad ekonomisk 

brottslighet i förhållande till COSO-modellen och Three Lines of 

Defence? 

 Känner de svenska storbankerna till orsaker bakom individuell 

yrkesbaserad ekonomisk brottslighet och ser denna kännedom olika ut på 

central nivå och kontorsnivå? 

 Vilka potentiella förbättringsområden, som är relaterade till hur den 

interna kontrollen förhindrar, upptäcker och åtgärdar individuell 

yrkesbaserad ekonomisk brottslighet, finns hos de svenska storbankerna? 

1.5. Avgränsningar 
Tidigare studier har i stor utsträckning fokuserat på Koden, Sarbanes-Oxley Act (SOX) 

och intern kontroll bland små eller stora företag. Denna studie har en annan infallsvinkel 

då den undersöker hur bankernas interna kontroll används för att förhindra, upptäcka 

och åtgärda IYEB. Skälet till detta val är att ekonomisk brottslighet är ett brett ämne 

och en fullständig genomlysning skulle omöjlig att genomföra inom studiens tidsram. 

Bakomliggande orsaker till IYEB är varierande och en begränsning till orsaker som inte 

omfattar genusperspektivet har genomförts med anledning av att studiens omfattning 

annars skulle blir alltför stor. Avgränsningen till de fyra storbankerna sker på grund av 

fem huvudsakliga anledningar; begränsad tidsram, det ovan nämnda annorlunda 

perspektivet, uppvisade brister inom branschens interna kontroll, de fyra storbankernas 

dominans på marknaden samt att dessa har liknande organisations- och 

verksamhetsstruktur. Den liknande strukturen medför att marknaden ses som homogen 

och därför studeras inte hur eventuella skillnader i bankernas organisationsstruktur kan 

påverka möjligheten att begå brott. 

1.6. Målgrupp 
Denna studie är av intresse för en relativt bred publik, bland annat för de som arbetar 

med intern kontroll inom banker på olika organisatoriska nivåer. Eftersom studien 

behandlar noterade bolag är det även av intresse för ägarna hur den interna kontrollen 

hanteras. Hur IYEB motverkas är även av intresse för bankernas kunder då det är deras 

pengar banken förvaltar. Slutligen, eftersom det är två olika områden som kopplas 

samman kan studien vara till användning även för de som enbart studerar ekonomisk 

brottslighet eller intern kontroll. 
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1.7. Studiens disposition 
Kapitel 1 – Inledning 

I kapitel ett redogörs för studiens bakgrund samt det syfte och de forskningsfrågor som 

behandlas. Vidare anges studiens avgränsningar och målgrupp. 

Kapitel 2 – Studiens tillvägagångssätt 

I kapitel två presenteras studiens tillvägagångssätt. En beskrivning av den metod som 

använts för att uppnå studiens syfte ges och studiens trovärdighet samt källor diskuteras.  

Kapitel 3 – Intern kontroll 

Kapitel tre tillsammans med kapitel fyra utgör studiens referensram. I kapitel tre 

behandlas de teorier och regelverk som berör intern kontroll.  

Kapitel 4 – Ekonomisk brottslighet 

Kapitel fyra tillsammans med kapitel tre utgör studiens referensram. I kapitel fyra 

presenteras teorier och tidigare forskning inom området ekonomisk brottslighet. 

Kapitel 5 – Empiri 

I kapitel fem presenteras den empiri som insamlats för att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor. Empirin omfattar material från bankernas bolagsstyrningsrapporter, 

intervjuer samt enkäter. 

Kapitel 6 – Analys 

I kapitel sex redovisas den analys som genomförts med hjälp av insamlad empiri och 

referensram.  

Kapitel 7 – Slutsats 

I kapitel sju presenteras de slutsatser som dragits av den analys som empirin och 

referensramen föranlett. I kapitlet presenteras även ett självkritiskt avsnitt rörande 

studien samt vilket kunskapsbidrag som har genererats. 

Kapitel 8 – Avslutande reflektioner 

I kapitel åtta redovisas de reflektioner som har uppkommit under arbetets gång, men 

som ej har fallit inom studiens ram. Vidare ges förslag på fortsatt forskning. 
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2. Studiens tillvägagångssätt 
 

I kapitlet redogörs för hur studien har utförts samt vilka val som har gjorts angående 

angreppssätt och ansats. Därefter fokuseras insamlingen av primär- och sekundärdata 

samt behandlingen av dessa. Avslutningsvis presenteras aktuell metod- och källkritik. 

 

2.1. Forskningsstrategi 
Vid val av forskningsstrategi menar Holme och Solvang (1997) att utgångspunkten skall 

vara studiens frågeställning och syfte för att sedan se till de styrkor och svagheter de 

olika alternativen för med sig. De huvudsakliga forskningsstrategierna är den kvalitativa 

respektive den kvantitativa. Att använda olika typer av strategier, så kallad 

triangulering, är vanligt inom företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2007) och 

Webb et al. (1966) framhåller att de olika strategierna kan stödja varandra. Även denna 

studie använde de två strategierna då studien syftade till att se hur kopplingen mellan 

intern kontroll och motverkandet av IYEB ser ut. Dessutom ämnade studien att 

undersöka skillnader på olika organisatoriska nivåer vilket kan ge en mer mångsidig 

bild av verkligheten och således var en metodtriangulering lämplig enligt Bryman och 

Bell (2007). I studien har den kvalitativa delen, intervjuer, utförts som en förberedelse 

till den kvantitativa delen, enkäter, vilket Halvorsen (1992) menar kan ge mer precisa 

frågeställningar. Detta är enligt Bryman och Bell (2007) karaktäristiskt för 

företagsekonomisk forskning. 

Den kvalitativa strategin är mer flexibel och medför möjlighet att under 

undersökningens genomförande ändra upplägget (Holme & Solvang, 1997). Denna 

flexibilitet var passande för denna studie då kunskapen om ämnet kunde komma att 

fördjupas under studiens gång och det var därför viktigt att öppenhet för ny information 

fanns. Enligt Repstad (2007) ger kvalitativ forskningsstrategi en mer djupgående 

beskrivning av området vilket passar syftet med denna studie då den interna kontrollen 

mot IYEB skulle studeras från olika organisatoriska nivåer. Detta stämmer även överens 

med vad Jacobsen (2002) anger; att den kvalitativa strategin är lämplig då syftet är att 

studera hur olika medarbetare tolkar och förstår givna förutsättningar, exempelvis 

regelverk. Den kvalitativa delen av studien bestod av intervjuer med personer som 

arbetar med den interna kontrollen på compliancefunktionen eller 

internrevisionsfunktionen
3
 på de fyra svenska storbankerna. Slutligen menar Holme och 

Solvang (1997) att en kvalitativ strategi är lämplig för syftet att se samband och 

                                                 
3
 Internrevisionsfunktionen benämns som internrevision i studien. 
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strukturer, vilket kopplar an till studiens första forskningsfråga där en situation samt 

eventuella samband eller skillnader beskrivs. 

Den kvantitativa delen utgörs av att studien undersökte om de i forskningsfrågorna 

angivna modellerna praktiseras hos de svenska storbankernas kontor vilket 

överensstämmer med Bryman och Bells (2007) kännetecken för den kvantitativa 

strategin; att den testar en teori. Då enkäter delades ut på kontorsnivå gav detta mer 

bredd åt studien vilket enligt Jacobsen (2002) är kännetecknande för den kvantitativa 

strategin. Dessutom kan även en empiriinsamling av denna typ särskilja små skillnader 

vilket enligt Bryman och Bell (2007) ger studien en mer nyanserad och mindre 

tillrättalagd bild av den faktiska situationen. 

2.2. Forskningssynsätt 
Denna studie har under processens gång pendlat fram och tillbaka mellan de två 

forskningssynsätten deduktion och induktion, något som Bryman (2004) benämner som 

ett iterativt forskningssynsätt. Ett iterativt forskningssynsätt innebar att ett mer 

genomarbetat material har erhållits eftersom teori och empiri kontinuerligt utvärderats 

och anpassats (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Remenyi et al. (1998) framhåller att det deduktiva synsättet främst utgår från en 

teoretisk plattform, vilket även denna studie i stor utsträckning gjort. Bryman och Bell 

(2007) menar vidare att det deduktiva synsättet kännetecknas av att det är linjärt; varje 

steg bygger på föregående i en logisk ordning. Detta överensstämmer med denna studie 

som var linjär i meningen att de teoretiska ämnesområdena successivt bröts ner för att 

erhålla det som var av relevans för studiens syfte. Därefter skapade ämnesområdena 

tillsammans en referensram som sedan utvecklades vidare med empiri, analys och 

slutsatser. Det deduktiva synsättet kan komma att ändra synen på den tidigare teorin 

vilket också är en del av syftet då studien undersökte om de svenska storbankerna 

arbetar med intern kontroll i enlighet med befintlig teori och angivna modeller.  

En del av studien antog även ett induktivt synsätt, vilket enligt Remenyi et al. (1998) 

innebär att utgångspunkten utgörs av empirin. Studiens empiriinsamling resulterade i att 

referensramen utökades och därav har en del av studien tagit sin utgångspunkt i 

verkligheten vilket överensstämmer med Bryman och Bells (2007) syn på det induktiva 

synsättet. Jacobsen (2002) utvecklar detta och menar att ett induktivt synsätt kan skapa 

nya teorier genom den insamlade empirin. I studien har skillnader observerats och 

empirin genererade en teoretisk bild av hur verkligheten ser ut. Ytterligare en induktiv 

aspekt i denna studie är att efter att intervjusvaren granskats mot teorin skedde 

återkoppling till respondenterna för ytterligare svar, vilket är vanligt vid induktiva 

studier enligt Bryman (2004). 
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2.3. Undersökningsdesign 
Denna studie omfattar information och data som samlats in från flera källor vid en 

tidpunkt vilket enligt Bryman och Bell (2007) gör att studien är av tvärsnittsdesign. En 

viktig del av studien var att hitta samband och mönster, vilket underlättas med en 

tvärsnittsdesign. Möjligheten att studera ett fenomen över tid begränsas med detta 

designval, dock torde det inte påverka studien då ett sådant tillvägagångssätt inte 

omfattas av studiens syfte. Inom en tvärsnittsdesign kan både kvantitativ och kvalitativ 

metod användas enligt Bryman och Bell (2007), vilket stämmer väl överens med denna 

studies forskningsstrategi. Vidare anges att det inom den kvalitativa delen är vanligt 

med semi-strukturerade intervjuer, vilket överensstämmer med hur intervjuerna inom 

ramen för denna studie är uppbyggda. Intervjuerna beskrivs mer ingående i avsnitt 2.5.  

2.4. Insamling av primär- och sekundärdata 
Lindlof och Taylor (2002) menar att en studies trovärdighet kan öka genom att flera 

källor används vid informationsinsamlingen samtidigt som detta medför att en bättre 

insikt om ämnet uppnås. Bryman (2004) delar upp de data som kan samlas in i två 

grupper; primär- och sekundärdata. Primärdata är den information som samlas in direkt 

från källan till en specifik undersökning medan sekundärdata är sådana data som redan 

finns insamlade för andra ändamål. Denna studie använde källor av både primär och 

sekundär typ eftersom dessa enligt Björklund och Paulsson (2003) kan styrka varandra 

genom att jämföra teori och empiri, något som ger studien högre relevans och 

trovärdighet. Primärdata i denna studie består av intervjuer samt enkäter vilket enligt 

Jacobsen (2002) är vanliga typer av primärdata. Dessa data är unika då intervju- och 

enkätunderlag utformades efter just denna studies syfte och forskningsfrågor vilket 

enligt Jacobsen (2002) kan leda till fördjupade analyser och slutsatser. Dokumentstudier 

har legat till grund för de sekundärdata som använts i denna studie. Dokumentstudierna 

genomfördes för att få insikt i branschen samt för att erhålla information som legat till 

grund för studiens inledande kapitel som behandlar bakgrund, problemformulering samt 

referensram.  

2.5. Intervjuer 
Enligt Holme och Solvang (1997) är intervjuer en vanlig metod vid kvalitativa 

undersökningar. Samma författare menar även att kvalitativa intervjuer, vilket denna 

studie omfattar, har till syfte att öka informationsvärdet. Kvale (1996) vidareutvecklar 

detta och menar att genom att belysa ämnet utifrån den intervjuades perspektiv uppnås 

ett djup i studien. Då studiens syfte krävde ett djupare perspektiv i samband med att 

bankernas arbetssätt skulle undersökas var intervjuer lämpliga att genomföra. Vi är 

medvetna om att intervjuer är en typ av primärdata som Jacobsen (2002) menar är 

tidskrävande att utföra och bearbeta. Trots detta anser vi att intervjuer är att föredra då 

dessa tillför en djupare förståelse för studiens ämne. Dessutom har studiens 
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tidsplanering utformats med tidsproblematiken i åtanke, vilket hanterar problemet 

Jacobsen (2002) påtalar. 

2.5.1 Urval 

Då de kvalitativa intervjuerna bland annat syftar till att öka informationsvärdet bör 

urvalet göras med omsorg enligt Holme och Solvang (1997). Således intervjuades 

endast personer med god kunskap i ämnet och branschen vilket enligt Gustavsson 

(2004) utgör ett experturval. Urvalet är även ändamålsbaserat vilket enligt Bryman 

(2004) innebär att urvalet genomförts med frågeställningen som utgångspunkt. För att 

styrka detta inleddes samtliga intervjuer med att intervjurespondenten fick beskriva sin 

tidigare erfarenhet och sina nuvarande arbetsuppgifter. På tre av storbankerna har 

intervjuer med personer från två olika avdelningar genomförts, internrevision och 

compliancefunktionen, för att erhålla en djup bild av ämnet. Dessutom representerade 

en intervjurespondent från SEB avdelningen för säkerhet. Nordea representerades enbart 

av en respondent från internrevision då compliancefunktionen inte hade möjlighet att 

delta på grund av tidsbrist. 

2.5.2 Utformning 

Intervjuerna som har genomförts syftade till att få den interna kontrollprocessen 

beskriven men även att få intervjurespondentens åsikter och tankegångar kring hur 

processen kan förbättras. Under intervjuerna användes inte uttrycket IYEB då detta 

ansågs för akademiskt. Istället förklarades innebörden av begreppet och det benämndes 

som intern ekonomisk brottslighet. I empiriavsnittet används för konsekvensens skull 

begreppet IYEB. För att säkerställa att önskad information erhölls för att besvara 

studiens syfte delades intervjun upp i olika block, vilket kan ses i Bilaga 1 

Intervjuunderlag. Genom att en struktur för frågorna användes ökade säkerheten för att 

erhålla svar inom samtliga block enligt Alvesson (2011). Under intervjuerna var 

respondenterna tämligen fria att besvara frågorna i den följd de ansåg lämplig. Detta är 

vad Alvesson (2011) benämner intervjuer av semi-strukturerad art. En bidragande faktor 

till att intervjuerna utformades enligt semi-strukturerade art var att intervjuerna 

genomfördes av två personer och intervjuerna blev då smidigare att genomföra (Bryman 

& Bell, 2007). Då områdena intern kontroll och ekonomisk brottslighet är omfattande 

och känsliga strävades efter en mer avslappnad konversation. Enligt Halvorsen (1992) 

är detta lättare att uppnå med öppna frågor vilket således användes i studien. Valet av 

öppna frågor resulterade dels i att alla intervjufrågorna inte besvarades och dels i att de 

inte heller besvarades i en strukturerad ordning. Detta bidrog dock till att den mest 

relevanta informationen framhävdes. Innan intervjuerna avslutades tillfrågades samtliga 

intervjurespondenter om de hade något att tillägga, detta för att säkra att vi inte gått 

miste om någon relevant information. 
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2.5.3 Genomförande  

För att komma i kontakt med lämpliga intervjurespondenter upprättades först kontakt 

med de svenska storbankerna för att sedan vidarekopplas till de efterfrågade 

avdelningarna. Då kontakt på rätt avdelningar etablerats önskades kontakt med en 

person som innehar chefsbefattning. Detta upplevdes inte vara något problem då 

kontakt med lämpliga intervjurespondenter lätt upprättades. Därefter berättades 

kortfattat om studien och dess syfte för att uppfylla Vetenskapsrådets (2002) 

informationskrav. Därefter fick intervjurespondenterna själva uttala sig om de trodde att 

de var en lämplig person att intervjua. Åtta personer tillfrågades varav en person från 

Nordeas compliancefunktion tackade nej på grund av tidsbrist. Detta bör inte påverka 

studiens trovärdighet då en viss mättnad upplevdes under de sista intervjuerna eftersom 

ny information inte tillkom i hög grad. Två av intervjurespondenterna tog även med sig 

en kollega under intervjun då de ansåg att det skulle tillföra värde till studien och 

således har nio personer intervjuats. Övriga ansåg att de var lämpliga 

intervjurespondenter och överenskommelse om ett intervjutillfälle skedde. Några dagar 

innan intervjuerna ägde rum fick respondenterna ta del av intervjuunderlaget för att 

intervjusamtalet skulle bli så effektivt som möjligt. Intervjuerna, som tog en timme i 

anspråk, var personliga och genomfördes i Stockholm på respektive intervjurespondents 

kontor.  

För att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) informationskrav informerades 

intervjurespondenterna på förhand om att deras medverkan var frivillig samt att de, om 

de önskade, fick avbryta intervjun. Respondenterna informerades även om att 

anonymitet kunde erbjudas om det var ett önskemål från respondentens sida. För att 

uppfylla kravet på samtycke, vilket enligt Bryman (2006) är en viktig etisk aspekt, fick 

samtliga respondenter på förhand godkänna att deras intervjuer bandades. I enlighet 

med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) klargjordes tydligt att inspelningarna samt 

det som framkom under intervjuerna endast användes för denna studies syfte. Efter att 

intervjuerna var genomförda sammanställdes de för att sedan reduceras till att enbart 

innehålla information som var relevant för studiens syfte. För att öka trovärdigheten i de 

intervjusvar som erhållits skickades materialet till intervjurespondenterna för deras 

godkännande, vilket är i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

2.6. Enkätundersökning 
Enkäter valdes för att hantera den subjektivitet intervjuer kan orsaka. Syftet med denna 

undersökning var vidare att utgöra ett underlag för att kunna upptäcka eventuella 

samband eller skillnader mellan olika organisatoriska nivåer. Meningen var inte att 

studera hur kommunikationen ser ut mellan nivåerna utan hur den befintliga interna 

kontrollen uppfattas. En enkätstudie var lämplig för vår studie då den enligt Bryman 

och Bell (2007) är billigare att genomföra än ett lika stort antal intervjuer. Samma 

författare anger även att den är lättare att sprida till fler personer vilket är bra då 
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begränsade resurser i form av både tid och ekonomi förelåg. Studiens centrala 

ämnesområden kan för medarbetarna vara känsliga att prata om vilket kan göra det 

lättare att besvara en enkät än en intervju. 

2.6.1. Urval 

Enkäterna distribuerades till 50 kontorschefer hos var och en av de två bankerna, 

Handelsbanken och SEB. Anledningen till att enbart två av storbankerna deltog är att de 

andra två, Nordea och Swedbank, inte var villiga att delta i en enkätstudie på grund av 

tidsbrist och stor arbetsbörda och enkäten skickades således enbart till Handelsbanken 

och SEB. Med anledning av att storbankerna har liknande verksamhet och komplexitet 

enligt Arshamian i Edlund och Malm (2011) anses enkätsvaren i hög grad vara 

representativa för samtliga fyra storbanker. Enkäterna delades ut på en organisatorisk 

nivå som motsvarar kontorschefer för att erhålla deras bild av hur den interna kontrollen 

mot IYEB ser ut inom bankerna. Kontorscheferna valdes då de anses vara ansvariga för 

den interna kontrollen på kontoren. Medan syftet med intervjurespondenterna var att ge 

en bild av den interna kontrollen mot IYEB i banken, var syftet med enkätpopulationen 

att kontrollera om intervjurespondenternas bild var genomgående i hela organisationen.  

2.6.2. Utformning  

Enligt Holme och Solvang (1997) finns det en stor risk för att enkäter som skickas ut 

förblir obesvarade. För att öka svarsfrekvensen menar de att det kan vara bra att öka 

respondentens motivation till att besvara enkäten och visa varför just de tjänar på att 

besvara frågorna. Därmed användes ett försättsblad till enkäten som skickades, se 

Bilaga 2 Enkätunderlag. Målet med försättsbladet var att visa att just deras svar var 

viktigt för studien och att de själva sedan kan ta del av resultaten. I enkäten betonades 

att respondenternas medverkan var frivillig och därmed kan Vetenskapsrådets (2002) 

krav på information anses vara uppfyllt. Dessutom poängterades att respondenternas 

svar var anonyma och den enda informationen som erhölls från enkäterna var vilken 

bank de arbetar för. 

För att få svar på det som var av relevans för studien utgjorde intervjusvaren grunden 

för enkäterna. Genom att ha både intervjusvaren samt befintlig teori och lagstiftning i 

åtanke då enkäterna utformades kunde studiens kärna fokuseras. Ett problem med 

enkäter kan enligt Bryman och Bell (2007) vara att om eventuella oklarheter uppstår har 

respondenten inte någon person att fråga om hjälp. För att begränsa detta var det viktigt 

att frågeupplägget och planeringen var väl genomarbetade innan enkäterna delades ut. 

Med anledning av detta utformades en lättförståelig enkät vars frågor i så stor 

utsträckning som möjligt kunde tolkas lika av enkätrespondenterna. Då begreppet IYEB 

kunde uppfattas som komplicerat användes istället uttrycket intern ekonomisk 

brottslighet för att respondenterna lättare skulle kunna relatera till enkäten. Enkäten 

utformades med en tydlig struktur samt begränsades till att omfatta tio frågor, något 
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som Holme och Solvang (1997) menar gör enkäten bättre samtidigt som Bryman och 

Bell (2007) anger att en kortare enkät ger fler svar. För att ytterligare förbättra enkätens 

utformning genomfördes en förundersökning där fem personer med bankerfarenhet fick 

besvara enkäten och därefter ge synpunkter på den, en metod som rekommenderas av 

Holme och Solvang (1997). 

2.6.3. Genomförande 

Kontakt upprättades via respektive banks växel. Handelsbanken och SEB hänvisade då 

till sina hemsidor där mejladresser till kontorscheferna finns tillgängliga. Bryman och 

Bell (2007) menar att den vanligaste typen av enkäter är sådana som distribueras via e-

mail eller post, vilket även var tillvägagångssättet i denna studie. Enkäten framställdes 

genom det etablerade verktyget SurveyMonkey.com för att den enkelt skulle kunna 

distribueras via e-mail. Enkäterna distribuerades till 50 kontorschefer hos respektive 

bank och målet var att erhålla minst 30 svar från varje bank för att då uppnå en 

acceptabel nivå som enligt Mangione (1995) är minst 60 procent. Efter att påminnelser 

skickats vid två tillfällen uppgick svarsfrekvensen från SEB till 64 procent och från 

Handelsbanken till 52 procent. Till sammanhanget hör att enkäter av den typen som 

används i studien ofta har en lägre svarsfrekvens enligt Bryman och Bell (2007). Trots 

att Handelsbankens svarsfrekvens inte nådde upp till en helt acceptabel nivå får 

resultatet ändå ses som godkänt med hänvisning till distributionssättet.  

2.7. Dokumentstudier 
Dokumentstudier har genomförts för att utforska den befintliga kunskapen inom 

studiens områden. Dessa sekundärdata har skapat förståelse för studiens problem samt 

varit till grund för att konstruera en referensram. Vid dokumentstudierna har ett kritiskt 

förhållningssätt antagits, vilket enligt Bryman och Bell (2007) är viktigt då det inte 

alltid är känt med vilka metoder dessa sekundära data tagits fram. Det kritiska 

förhållningssättet beskrivs under avsnitt 2.9. 

Data samlades in från redan existerande dokument och fokus låg på data som behandlar 

bankbranschen, intern kontroll och ekonomisk brottslighet. Dessa var relevanta för 

syftet och specificeras i referensramen i kapitel tre och fyra. Enbart sekundärdata från 

olika typer av dokument som ansågs vara tillförlitliga och relevanta bearbetades. Den 

litteratur som användes i referensramen kom i hög grad från tillförlitliga källor så som 

välkända författare inom området och statliga myndigheter. Även de artiklar som 

använts i referensramen är av vetenskaplig karaktär och publicerade i välrenommerade 

tidskrifter. De sökord som främst använts vid sökning i databaser är intern kontroll, 

ekonomisk brottslighet, COSO och bankbranschen. De databaser som användes är 

Libris, Academic Search Premiere, Artikelsök och Business Source Premiere.  
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2.8. Analysmetod 
Teori och empiri sammanförs i analyskapitlet för att skapa en helhet som ligger till 

grund för studiens slutsatser. Studiens empiri blev med anledning av valet att använda 

olika forskningsstrategier omfattande då den består av bolagsstyrningsrapporter, 

intervjusvar och enkätsvar. Att intervjuerna genomfördes före enkäterna resulterade i att 

frågorna i enkäterna kunde koncentreras vilket bidrog till en nyanserad och djup empiri 

som var till hjälp under analysarbetet. Med hänvisning till det stora empiriska materialet 

analyserades en del av empirin i taget för att på så sätt hitta kärnan i materialet. Även 

referensramen är omfattande då studien berör två breda ämnen som skall knytas 

samman och därför tar analysen sin utgångspunkt i referensramens sammanfattning och 

empirins blockindelning. Områdesblocken är uppdelade efter referensramens 

sammanfattning och användes som ett verktyg för att sortera materialet och utifrån 

dessa kunna se samband och mönster. Genom att studera empirin utifrån olika 

områdesblock uppnåddes en logik i analysen som gav stöd åt resonemanget. Under 

analysarbetet fanns syftet och forskningsfrågorna genomgående i åtanke för att på ett 

tydligt sätt koppla tillbaka till dem. De olika delarna sammanfördes sedan för att visa 

det centrala i studien samt urskilja mönster och samband för att slutligen studera 

potentiella förbättringsområden som framkommit. 

2.9. Studiens trovärdighet 
Studien omfattar både en kvalitativ och en kvantitativ forskningsstrategi vilket gör att 

studien kan dra fördel av de båda strategiernas positiva egenskaper. Utvärdering har 

därför skett utifrån respektive forskningsstrategi för att tydligt definiera hur 

trovärdigheten påverkas. 

2.9.1. Den kvalitativa aspektens trovärdighet 

Då de utvärderingsvariabler som vanligtvis används för forskningsstudier, reliabilitet 

och validitet, är mer lämpliga för kvantitativa studier har andra alternativ på 

utvärderingskriterier utvecklats för mer kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2007). De 

rekommenderar Guba och Lincolns (1989) fyra kriterier; tillförlitlighet, transfererbarhet, 

pålitlighet och konfirmerbarhet, som tillsammans bildar trovärdighet för den kvalitativa 

strategin.  

Tillförlitlighet  

Guba och Lincoln (1989) menar att tillförlitlighet handlar om att studiens resultat skall 

vara accepterade av andra. Detta är viktigt eftersom det kan finnas olika beskrivningar 

av verkligheten. Tillförlitligheten i denna studie ökades genom att de respondenter som 

intervjuades var relevanta och trovärdiga samt att en god kontakt upprättades med 

respondenterna vilket bidrog till förtroliga samtal. Genom att det genomfördes en 

återkoppling till intervjurespondenterna för att verifiera deras svar ökade 
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tillförlitligheten ytterligare hos studien. Detta benämns enligt Bryman och Bell (2007) 

”respondent validation” och är vanligt vid kvalitativa studier.  

Transfererbarhet 

Guba och Lincoln (1989) menar att en transfererbar studie innebär att de resultat som 

framkommer av studien går att överföra till andra kontexter, vilket ofta är svårt med 

kvalitativa studier. Även denna studie omfattas av problematiken då den är begränsad 

till en del av finansbranschen, nämligen banker. En generalisering utöver 

bankbranschen är svår att uppnå. En begränsning finns även av transfererbarheten till 

mindre banker, då det inte är säkert att de arbetar på samma sätt som storbankerna. 

Pålitlighet 

Pålitlighet innebär enligt Guba och Lincoln (1989) att en forskare ska dokumentera hela 

forskningsprocessen och hålla den tillgänglig och fokus ligger på att forskaren bör 

anamma ett granskande förhållningssätt. Under arbetets gång har ett kritiskt 

förhållningssätt antagits i den mån att varje kapitel kontinuerligt blivit granskat i den 

takt det färdigställts. Dessutom har en loggbok över studiens arbete förts vilket stärkte 

pålitligheten steg för steg. Under dessa granskningsprocesser lades förslag på 

förbättringar fram vilket ökade rapportens pålitlighet i hög grad.  

Konfirmerbarhet  

Det fjärde och sista kriteriet, konfirmerbarhet, innebär enligt Bryman och Bell (2007) att 

en studie ska vara så objektiv som möjligt. Guba och Lincoln (1989) hävdar att detta 

kriterium är komplext eftersom en förkunskap inom ämnet ofta finns på förhand. 

Samma författare hävdar att det påverkar objektiviteten då egna värderingar ofta är 

svåra att bortse ifrån. För att undvika skevhet och öka objektiviteten har en omfattande 

inläsning på ämnet genomförts. Detta för att väga upp de tidigare subjektiva 

förkunskaperna och därmed se de berörda områdena ur olika synvinklar. Semi-

strukturerade intervjufrågor användes för att inte egna värderingar skulle styra 

respondenten. En annan aspekt är att använt material kontinuerligt granskades av 

externa parter för att förhindra subjektiva värderingar, detta för att öka objektiviteten i 

studien.  

2.9.2. Den kvantitativa aspektens trovärdighet 

Då kvantitativa studier genomförs är det enligt Bryman och Bell (2007) av stor vikt att 

de mått som används är trovärdiga och att de är giltiga representationer för de koncept 

de skall spegla. Detta medför att de två utvärderingskriterierna reliabilitet och validitet 

behandlas.  
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Reliabilitet 

Bryman (2004) menar att reliabiliteten syftar till att studiens resultat skall kunna 

upprepas vid ett senare tillfälle. Enligt Bryman och Bell (2007) är det tre faktorer som 

främst avgör graden av reliabilitet av en studie; stabiliteten i studien, den interna 

överensstämmelsen samt sannolikheten att det finns en enhetlighet i svaren. Det finns 

ofta en risk för att stabiliteten i studien över en tidsperiod inte blir särskilt hög (Bryman 

& Bell, 2007). Detta gäller även för denna studie vilket innebär att enkätsvaren inte kan 

ses som något definitivt över tid och reliabiliteten gällande denna faktor är därmed låg. 

Den andra faktorn som är av betydelse för graden av reliabilitet är hur väl svaren på 

vissa indikatorer är relaterade till svaren på andra indikatorer (Bryman & Bell, 2007). 

Då enkätfrågorna i denna studie var avgränsade till ett relativt smalt område blev de 

därmed också väl relaterade till varandra vilket bidrog till en högre reliabilitet. Den sista 

faktorn som Bryman och Bell (2007) tar upp berör enhetligheten i svaren. Denna faktor 

anses vara hög då enkäterna distribuerats till samma organisatoriska nivå hos två av 

bankerna i studien.  

Validitet 

Bryman (2004) beskriver validitet som att studien mäter vad som är relevant i 

sammanhanget och studiens giltighet. Studien har behandlat både litteratur, artiklar och 

aktuella regelverk för att säkra detta. Genom att enkätunderlaget som användes i denna 

studie var väl genomtänkta och genomarbetade tillförsäkrades att relevanta frågor 

ställdes. Dessutom användes samma enkätunderlag för samtliga enkätrespondenter. 

Dessa två faktorer bidrog till att studiens validitet stärks. Dock hade validiteten kunnat 

förbättras ytterligare om någon funnits på plats för att reda ut eventuella oklarheter som 

enkätrespondenten kan uppleva. Detta var dock inte möjligt på grund av tidsbrist. 

Ytterligare en aspekt som försvagar validiteten något är att inte alla fyra banker hade 

möjlighet att delta i enkätundersökningen. Bryman och Bells (2007) tredje kriterium 

upprepning anses vara uppfyllt med anledning av studiens avsnitt om tillvägagångssättet 

för den kvantitativa delen. Svårighet är att det inte exakt kommer framgå vilka personer 

som besvarat enkäten men troligtvis går det ändå att återskapa en liknande population. 

2.10. Källkritik 
Enligt Repstad (2007) är det viktigt att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt då data från 

många olika källor samlats in. För att öka trovärdigheten hos denna studie skedde 

verifiering av påståenden av en källa mot påståenden av någon annan källa. Lundahl och 

Skärvad (1999) anser att sekundärdata skall granska kritiskt, vilket har skett i denna 

studie. Vid urvalet av sekundärdata granskades huruvida det var känt var informationen 

kom ifrån och vem som samlat in den. De författare som använts inom studien är 

väletablerade inom de studerade områdena vilket höjer trovärdigheten. 
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Med hjälp av en kurs i litteratursök vid Linköpings Universitets Bibliotek behandlades 

både tryckta och elektroniska källor vilket bidrog till en bättre utvärdering av deras 

trovärdighet. Dessutom har tidsaktuella källor använts så långt det varit möjligt. Den 

webbaserade information som användes kommer från utgivare som anses vara seriösa, 

kompetenta och relevanta. Exempel på sådana organisationer är revisionsbyråer, 

Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Riksdagen och Riksbanken. I 

inledningskapitlet användes även elektroniska källor från vad som kan betraktas som 

dagspress. Vad gäller detta användes affärspress så som Dagens Industri och ansedda 

dagstidningar så som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Trots att bankernas 

bolagsstyrningsrapporter är subjektiva sekundärkällor användes dessa. Dessa källor 

kompletterades dock med andra sekundärkällor och teori för att väga upp den 

subjektivitet studien annars riskerar att erhålla. 

De primära källorna som är framtagna för just denna studie bör också utredas kritiskt. 

Området denna studie behandlar är något känsligt vilket kan innebära att intervjuade 

personer framställer verkligheten i alltför god dager. Därför blir dessa intervjuer lätt 

subjektiva vilket genomgående funnits i åtanke. Dock bör det nämnas att utan 

intervjuerna med bankerna hade studien inte fått djupet och förståelsen som dessa 

medförde. Enkäterna är utförda hos två av bankerna och på en lägre organisatorisk nivå. 

Alla deltagande var anonyma då ämnet är känsligt och det handlar om personliga 

uppfattningar. Källorna är av relevant karaktär då de befinner sig på en sådan 

organisatorisk nivå att arbetsgången bestäms centralt. Därmed kan de eventuellt ha en 

mer objektiv syn på området. 
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3. Intern kontroll 
 

Kapitlet inleds med en förklaring till varför de regelverk och teorier hänförliga till 

intern kontroll är relevanta för studien. Vidare presenteras en beskrivning av intern 

kontroll, COSO-modellen samt TLD. Eftersom kapitel tre tillsammans med kapitel fyra 

utgör studiens referensram presenteras en sammanfattning i slutet av kapitel fyra. 

 

3.1. Motivering till kapitlets innehåll 
För att kunna hantera gällande regelverk krävs förståelse för den interna kontrollen 

varför detta kapitel inleds med en redogörelse för innebörden av denna. Studiens 

referensram för den interna kontrollen utgår därefter i huvudsak från COSO-modellen 

och TLD som är relevanta för att besvara studiens forskningsfrågor. De legala kraven på 

företag, och därmed även banker, har även ökat till följd av att lagstiftningen utvecklats 

samt att olika koder och regelverk införts (Deloitte, 2012). I dagsläget finns ett flertal 

lagar och regler inom bolagsstyrning, och därmed även intern kontroll, som banker skall 

följa. De regelverk studien utgår från är de som är centrala för ämnet, vilka beskrivs mer 

ingående nedan. Fler regelverk för banker finns, men dessa utelämnas i denna studie då 

de inte är relevanta för syftet. 

3.2. Intern kontroll 
För att uppnå studiens syfte och besvara forskningsfrågorna behöver begreppet intern 

kontroll utredas för att upprätta en ram för studien. Enligt FAR (2006) har begreppet 

intern kontroll olika betydelse för olika personer vilket gör att en definition är viktig för 

förståelsen av denna studie. Haglund (2005) menar att intern kontroll är en del av 

verksamhetsstyrningen som består av tre delområden; planering, samordning och 

ledning samt uppföljning och kontroll. Intern kontroll berör framförallt det tredje 

området, vilket figuren nedan visar.  

 
Figur 1: Egen figur över verksamhetsstyrningens uppdelning. 
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I svensk lagstiftning finns ingen definition på intern kontroll och därför har COSO-

modellen fått stå för den begreppsförklaring som behövs. COSO-modellens definition 

används då den är praxis i Sverige och lyder enligt följande: 

”… en process, utförd av en organisations styrelse, ledning och annan 

personal, utformad för att ge rimlig försäkran om att målen uppfylls inom 

följande kategorier:  

• effektivitet och produktivitet i verksamheten  

• tillförlitlig finansiell rapportering  

• efterlevnad av berörda lagar och regler.”  

(Wikland, 2006, s. 1) 

Haglund (2005) menar att den interna kontrollen omfattar alla system, rutiner och 

processer samt är ett verktyg som syftar till att styra ekonomin och verksamheten. FAR 

(2006) menar vidare att god intern kontroll är av stor vikt för samtliga företag då dessa 

kontinuerligt utsätts för risker och Riksförsäkringsverket (2002) anger att den interna 

kontrollen är upptäckande, förebyggande och normbildande. Haglund (2005) menar 

även att den interna kontrollen kontinuerligt måste utvecklas och således är en ständigt 

pågående process. Att ny lagstiftning, nya rutiner och olika organisatoriska förändringar 

löpande bör implementeras i den interna kontrollen är exempel på Haglunds (2005) 

resonemang. Dock menar COSO (1992) att högre krav än enbart regelefterlevnad ställs 

på företag eftersom deras rykte då förbättras vilket är en viktig framgångsfaktor.  

Riksförsäkringsverket (2002) menar att en god intern kontroll minskar risken för fel, 

fusk och oegentligheter. Andra fördelar är enligt FAR (2006) bland annat att 

organisationens processer blir effektivare, förtroendet från företagets intressenter blir 

större då bättre information erhålls samt att organisationen undviker fel som kan vara 

kostsamma. Även Wikland (2006) menar att resursförluster kan undvikas med en god 

intern kontroll. Fel, fusk och oegentligheter är sådant som kan resultera i att resurser går 

förlorade vilket utgör en koppling till ämnet ekonomisk brottslighet som beskrivs i 

kapitel fyra. 

3.3. Svensk kod för bolagsstyrning 
Statens Offentliga Utredningar (2004a) anger att Koden arbetades fram för att öka 

förtroendet för det svenska näringslivet efter skandaler som ABB och Skandia, då 

Statens Offentliga Utredningar (2004b) menar att brister inom bolagsstyrningen 

identifierats. Den första upplagan av Koden gavs ut år 2005 och har sedan reviderats två 

gånger för att bli dagens gällande kod. Koden tillämpar idag en följa eller förklara-

princip, där förklaraprincipen kräver både en redogörelse för det alternativa 

tillvägagångssättet och en tillfredställande motivering till avvikelsen. Enligt Merchant 

och Van der Stede (2011) omfattar bolagsstyrning de processer som hjälper företag att 
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försäkra sig om att deras verksamhet styrs och bedrivs på ett effektivt sätt samt att 

stärka allmänhetens förtroende. Detta liknar den interna kontrollens syfte och en stark 

koppling mellan de två är således ett faktum. Som tidigare nämnts är avsnittet om intern 

kontroll kortfattat i Koden och därför har det blivit praxis för företag som följer Koden 

att tillämpa COSO-modellen som utgångspunkt för sin interna kontroll (FAR, 2006).  

3.4. Internal Control - Integrated Framework 
COSO-modellen som är utgiven av the Committee of Sponsoring Organizations 

(COSO, 1992) har fått stor spridning och är idag internationellt erkänd. Ursprungligen 

hade COSO-modellen två tydliga syften enligt Wikland (2006); dels skulle regelverket 

fokusera på rapportering, lagefterlevnad och effektivitet men det skulle också fokusera 

på åtgärder för att motverka bedrägerier. Ett syfte som tillkommit modellen är enligt 

Haglund (2005) att finansmarknadens aktörer skall få bättre kunskap om företagens 

interna styrning vilket leder till att dessa aktörer bättre kan bedöma vinst- och 

tillväxtmöjligheter.  

COSO-modellen beskriver de komponenter och målområden som ingår i intern kontroll 

samt föreslår en struktur (COSO, 1992). De kontrollkomponenter som COSO-modellen 

identifierar är kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och 

kommunikation samt tillsyn, vilka beskrivs mer ingående längre fram. COSO (1992) 

menar att då kontrollerna är inbyggda i organisationens infrastruktur blir de som mest 

effektiva. Även Haglund (2005) anser att dessa fem komponenter tillsammans bidrar till 

att säkra den interna kontrollen då komponenterna är kopplade till varandra, och 

tillsammans formar ett integrerat system som dynamiskt skall reagera på företagets 

ändrade förutsättningar. COSO-modellen inrymmer tre målområden som alla är 

distinkta och belyser olika behov inom den interna kontrollen; produktivitet och 

effektivitet i verksamheten, tillförlitlig finansiell rapportering samt god regelefterlevnad 

(Wikland, 2006). Det första målområdet relaterar till att ett företags resurser ska 

utnyttjas produktivt och effektivt medan det andra målområdet är inriktat på att de 

finansiella rapporterna ska vara trovärdiga. Amerikanska studier har dock enligt FAR 

(2006) visat att många företag fokuserar på korrekt rapportering. Det tredje och sista 

målområdet behandlar det faktum att företag ska följa gällande lagar och regelverk. Är 

de tre målområdena uppfyllda anses den interna kontrollen vara effektiv. 

3.4.1. Kontrollmiljö 

Denna komponent innebär att ledningen har ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och 

vara föredömliga ledare (Wikland, 2012). Idag anger FAR (2006) att kontrollmiljön är 

basen för intern kontroll och ett samlingsnamn för flera faktorer så som etik, 

engagemang och styrning från företagsledningen och styrelsen samt integritet. Wikland 

(2006) vidareutvecklar detta och menar att kontrollmiljön ger struktur och påverkar 

kontrollmedvetenheten hos en organisations medarbetare. Wikland (2006) menar att VD 
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styr “tone at the top” vilket är viktigt; den påverkar både etiken och integriteten i 

kontrollmiljön. Enligt Haglund (2005) växer kontrollmiljön fram över tid och den 

speglar personerna i organisationen, hur de samverkar samt de regler och mål som finns. 

Även kulturen inom organisationen spelar in här; den visar organisationens etik och 

moral. Wikland (2012) menar att det är viktigt att medarbetare agerar etiskt försvarbart 

och inte enbart lagenligt, något som även COSO (1992) lägger stor vikt vid då de menar 

att företags uppförandekoder bör hålla en högre nivå än det lagstiftarna kräver. 

3.4.2. Riskanalys 

Haglund (2005) menar att risk för att oönskade situationer skall uppstå finns i alla 

organisationer och om denna risk blir verklighet kan organisationens förmåga att uppnå 

sina mål försämras. Både Wikland (2006) och Haglund (2005) menar att för att 

företaget lättare skall uppnå sina mål bör företagets risker kartläggas och Wikland 

poängterar att identifiering av både interna och externa risker skall ske. The Economists 

(2011) undersökning visar dock att majoriteten anser att den externa risken är större och 

mer utmanande än den interna risken. En extern risk som COSO (1992) identifierar är 

ryktesrisken och de menar att högre krav än enbart regelefterlevnad ställs på företag 

eftersom deras rykte då förbättras vilket är en viktig framgångsfaktor. 

Haglund (2005) anger att riskanalysen till stor del sker för att förebygga risker och att 

högriskområden skall ges extra uppmärksamhet. Analysen utgår från tre delområden; en 

bedömning av hur signifikant risken är, en uppskattning av sannolikheten för att risken 

inträffar samt hur risken skall hanteras. COSO (1992) menar att då en utvärdering skett 

av de identifierade riskerna torde en bild framkommit av hur mycket uppmärksamhet 

varje risk skall få. COSO (1992) menar vidare att det inte är praktiskt genomförbart att 

reducera risken till noll. Istället måste ledningen bestämma vilken risknivå som är 

acceptabel för företaget, den så kallade riskaptiten, och därefter arbeta för att inte 

överskrida denna. The Economists (2011) undersökning visar att de finansiella 

institutionernas riskaptit ökat då 40 procent av deras respondenter anger att deras 

företags riskaptit stigit under de senaste tolv månaderna. Enligt COSO (1992) är en 

fundamental del av riskanalysen att kontinuerligt hantera förändringar som hotar 

företagets möjlighet att nå uppsatta mål. Den operativa miljön, ny personal, nya system, 

ny teknologi, omstruktureringar samt nya aktiviteter är aspekter som kan kräva extra 

uppmärksamhet. The Economist (2010) belyser dock att tvingande regler som införts 

inom vissa områden kan hindra andra risker från att uppmärksammas. 

En risk som studien kretsar kring är den operativa risken, vilken Finansinspektionen 

(2006, s. 5) definierar som; ”… risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga 

eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa 

händelser”. Finansinspektionen (2006) menar att den operativa risken har ökat markant 

som en följd av bland annat teknisk utveckling, nya riskhanteringsmetoder och en mer 

komplex omvärld. Thirlwell (2002) menar att den operativa risken kan bero på IYEB 
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och även Finansinspektionen (2006) är inne på samma spår då de menar att denna risk 

bland annat kan bero på brott mot interna instruktioner och nyckelpersonberoende.  

Baselkommittén (2011) anger att hanteringen av den operativa risken bör utvecklas och 

reflektera de förändringar som påverkar både den interna och externa miljön. 

Finansinspektionen (2007a) anger att berörda företag skall använda sig av fastställda 

styrdokument som hanterar operativ risk. Styrdokumenten skall bland annat ange vilka 

extrema händelser som har stor inverkan på företagets verksamhet samt vilka former av 

operativ risk som är viktiga i verksamheten. I en intervju (Edlund & Malm, 2011) 

uppger Arshamian, senior riskexpert på Finansinspektionen, att det är skillnad på 

riskhantering mellan stora banker och små banker. Hon förklarar att detta beror på att de 

mindre bankerna normalt har en mindre komplex verksamhet. Därför skall nedlagda 

resurser på riskhanteringen anpassas till de risker som banken faktiskt exponeras för, 

vilket är relaterat till bankens storlek. 

3.4.3. Kontrollaktiviteter 

Då risker har identifierats kan kontrollaktiviteter vidtas enligt Haglund (2005) och 

genom dessa stöds den interna kontrollens mål. Även Ekobrottsmyndigheten (2009) 

betonar att företag inte enbart kan lita på medarbetarna och menar därför att 

kontrollaktiviteter bör finnas på plats inom organisationen. FAR (2006) menar vidare att 

kontrollaktiviteterna har till syfte att förebygga, upptäcka och korrigera oegentligheter. 

En uppdelning även Ekobrottsmyndigheten (2009) vidhåller då de delar in 

kontrollaktiviteter mot IYEB i preventiva, detektiva och reaktiva, vilka beskrivs mer 

ingående längre fram i avsnittet. Korsell (2003) framhåller att brottsförebyggande 

metoder, så som kontrollaktiviteter, måste vara fokuserade så de passar de gärningsmän 

som begår IYEB. Det kan även vara behjälpligt att använda sig av ett flertal metoder så 

det säkerställs att variationen av brottslingar infångas. FAR (2006) anger vidare att 

kontrollaktiviteterna bör integreras i verksamhetsprocesser så de blir en naturlig del av 

dessa. COSO (1992) menar att genom att bygga in kontrollaktiviteterna i verksamheten 

kan företagets förmåga att nå uppsatta mål förbättras, reaktionstiden minskas och 

kostnader sänkas.  

Wikland (2012) hävdar att även om nyttan av en kontrollaktivitet är positiv kan det 

finnas olika anledningar till att den ändå inte implementeras. Detta menar han beror på 

att kontrollen kan vara för kostsam eller att risknivån ligger under företagets riskaptit. 

Inom begreppet kostnad ryms även indirekta kostnader så som att kunder uppfattar 

kontakten med företaget som mer besvärlig. Innan en kontroll uppförs skall tre 

avvägningar genomföras; nyttan skall bedömas, kostnaden skall beräknas och en 

avvägning mellan risken och riskaptiten skall utföras.  
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Preventiva åtgärder  

Preventiva åtgärder är enligt Ekobrottsmyndigheten (2009) viktiga för att framgångsrikt 

förhindra IYEB. En uppförandekod bör finnas på plats i vilken företagets normer, 

värderingar och regler skall beskrivas och det är även viktigt att personalen får tillgång 

till och förstår denna. Danielsson (2012) är av samma åsikt och tillägger att en viktig 

preventiv kontrollaktivitet är att förmedla vilka regler och rutiner som gäller på 

arbetsplatsen samt vilken typ av övervakning som existerar. Scott (2003) redogör för en 

annan preventiv åtgärd inom den interna kontrollen, nämligen Chinese Walls vilket är 

en imaginär separation mellan investeringsdelen och kontorsdelen hos en bank. Syftet 

med separationen är att förhindra medarbetare att läcka information till andra enheter 

inom banken. Både Ekobrottsmyndigheten (2009) och Merchant och Van der Stede 

(2011) förespråkar användandet av ansvarsfördelningar men också arbetsfördelningar 

vilka innebär att en medarbetare ensam inte skall kontrollera en hel process. Just 

arbetsfördelningar är något även COSO (1992) förespråkar och i studien tillhör detta 

begreppet dualitet. Ekobrottsmyndigheten (2009) anger även att bakgrundskontroller av 

arbetssökande är av stor vikt, något som beskrivs mer ingående nedan. Ytterligare en 

preventiv åtgärd framgår i Danielssons (2012) artikel där Hedin anger att genom en god 

relation till arbetskamrater kan risken för att en medarbetare skall våga gå över gränsen 

minska. 

Rekrytering 

Danielsson (2012) anger att det är av stor vikt att företag är noggranna vid sin 

rekrytering så att rätt personer kommer in i företaget och i Danielssons (2012) artikel 

anger även Arwinge att rekrytering av medarbetare helt klart är inom ramen för 

riskhantering. I en annan artikel anger Arwinge och Munkby (2012) att företag ofta 

saknar kunskap och insikt om olika orsaker bakom IYEB vilket gör riskreducering 

något svårare. Därför är det av stor betydelse att företag skapar en ökad förståelse för de 

risker och orsaker som i någon mån kan vara kopplade till IYEB. I de branscher som har 

djup kunskap om den ekonomiska brottslighet som är vanlig inom just deras branscher 

kan väl genomtänkta förebyggande åtgärder vidtas menar Eliasson och Korsell (2004). 

Detektiva åtgärder 

Ekobrottsmyndigheten (2009) anger att detektiva åtgärder används för att upptäcka 

IYEB och att företag därför regelbundet bör granska utbetalningar, beviljade lån och 

befattningshavares aktiviteter. Andra kontrollaktiviteter som är av detektiv art är enligt 

COSO (1992) resultatrapporter granskade av avdelningschefer, informationsprocesser 

som hanterar transaktioners auktorisering samt granskningar utförda av högsta 

ledningen. COSO (1992) menar vidare att det är styrelsen som har bäst möjlighet att 

upptäcka om företagsledningen begår oegentligheter. 
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Ekobrottsmyndigheten (2009) anser att det är ett minimikrav att företag har en 

utvecklad funktion via vilken medarbetarna kan rapportera eventuell IYEB, en så kallad 

Whistle blower-funktion som beskrivs mer ingående nedan. En annan detektiv 

kontrollaktivitet pekas ut av Law Society (2012) som anger att en viktig del av den 

interna kontrollen är att medarbetare tar ut en sammanhängande semester på minst två 

veckor. Under en sådan semesterperiod möjliggörs upptäckt av IYEB. En 

semesterperiod som sträcker sig över ett månadsskifte är också att rekommendera för att 

stärka den interna kontrollen då detta möjliggör upptäckt av IYEB eftersom en 

avstämning då kan utföras av en annan person. Wikland (2012) betonar att 

incidentrapportering utgör en betydande faktor för att upptäcka och bedöma risker.  

Whistle blower-funktion 

I COSO-modellen uppmuntras rapportering av avvikelser samt att arbetsmiljön är av 

sådan karaktär att rapportering är möjlig (Wikland, 2006). Vidare är utvecklandet av 

rutiner för whistle blower-funktioner av vikt. Dessutom menar COSO (1992) att alla 

medarbetare är delaktiga i den interna kontrollen och därmed bör det också finnas 

kommunikationskanaler uppåt i organisationen där medarbetare kan rapportera IYEB. 

Fagerberg (2008) vidareutvecklar och anser att IYEB aldrig kan hindras fullt ut men 

menar att en whistle blower-funktion kan reducera förekomsten rejält. Att så är fallet 

menar författaren beror på att de flesta IYEB upptäcks genom tips från medarbetare, 

försäljare, kunder eller anonyma källor och att företag som fångar upp dessa med en 

whistle blower-funktion kan minska sina bedrägerikostnader med 50 procent. Även 

KPMG (2007) anger att anonyma tips är den åtgärd genom vilken flest IYEB avslöjas 

samtidigt som den interna kontrollen står för ytterst få avslöjanden. En undersökning 

utförd av PWC (2011) visar att interna tips via whistle blower-funktioner ökar 

sannolikheten för att IYEB upptäcks och att andra vanliga orsaker till upptäckt är 

slumpen och internrevisionsarbete. Datainspektionen (2012) anger att enbart 

rapporteringen av allvarliga typer av oegentligheter får ske i en formell whistle blower-

funktion.  

Wikland (2012) menar att whistle blower-funktionen ännu inte är lika etablerad i 

Sverige som den är i USA och Storbritannien. I USA har det exempelvis skapats företag 

dit personer anonymt kan rapportera om de misstänker något på det företag de är 

anställda på. Samma författare anser att det är av vikt att skydda personer som lämnar 

känsliga uppgifter eftersom sådan typ av rapportering kan bli negativ för 

uppgiftslämnaren. Med detta menar han att det kan leda till omplaceringar för personen, 

negativ reaktion från chefer och att personer kan anse rapporteringen som skadlig för 

företaget. Även Engdahl (2010) anger att det finns en rädsla hos medarbetare för att 

rapportera misstänkt IYEB eftersom detta kan leda till att medarbetaren blir förbigången 

vid befordran. Medarbetare vill heller inte bli betraktade som någon som verkar 

okunnig, ställer till med besvär och misstänkliggör andra. Det menar Engdahl (2010) 

kan leda till att medarbetaren istället rättar sig efter kollegor och chefer istället för att 
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kräva kontroll och regelefterlevnad. Wikland (2012) anser med hänvisning till tidigare 

resonemang att det är viktigt att uppgiftslämnaren skyddas i form av regler eller om det 

behövs, lagstiftning, men det är även av vikt att företaget visar sin uppskattning och 

därmed uppmuntrar sin personal att rapportera IYEB. Om inte de tre försvarslinjerna, 

vilka behandlas nedan, fångar upp IYEB och medarbetarna inte får gehör för sina 

misstankar är det lättillgripligt att föra misstankarna vidare till massmedia. Företag bör 

ha i åtanke att massmedia ofta målar upp en egen bild av händelsen och därför har 

företag all anledning att se seriöst på rapportering från medarbetare. 

Reaktiva åtgärder 

Enligt Ekobrottsmyndigheten (2009) är det av stor vikt att företag i förväg tänkt igenom 

vilka reaktiva åtgärder som ska vidtas när IYEB inträffar. En handlingsplan som 

innehåller tydliga riktlinjer för hur företaget arbetar med att åtgärda IYEB bör finnas. 

Den bör även innehålla vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en utredning skall 

inledas och vem som skall ansvara för denna utredning.  

3.4.4. Information och kommunikation 

FAR (2006) anger att företag måste identifiera vilken information som behövs för att 

kunna upprätthålla en god intern kontroll. COSO (1992) menar vidare att den 

information som samlas in kan vara både intern och extern samt finansiell och icke-

finansiell, det skall vara relevant information som krävs för att fatta väl genomtänkta 

affärsbeslut. Informationen måste sedan även registreras, bearbetas och kommuniceras 

enligt FAR (2006). Wikland (2006) understryker att kommunikationen av 

informationen inom hela organisationen är viktig samt att det finns möjlighet för 

medarbetare att kommunicera viktig information uppåt i organisationen. FAR (2006) 

menar att en ytterligare aspekt inom detta är att material så som policyer och riktlinjer 

måste vara kända och förstådda inom organisationen. 

3.4.5. Tillsyn 

FAR (2006) menar att det finns ett behov av att övervaka och följa upp de interna 

kontroller som finns inom en organisation och enligt Wikland (2006) och COSO (1992) 

är tillsyn avgörande för systemets kvalitet över tid. COSO (1992) tillägger även att 

internrevisorerna har en viktig roll i övervakningen av den interna kontrollen. Haglund 

(2005) menar att utvärderingen av kontrollsystemet bör utföras utifrån de förändringar 

som kontinuerligt sker både internt och externt. FAR (2006) anger vidare att denna 

uppföljning skall ske kontinuerligt samt vid särskilda behov. COSO (1992) menar att 

hur ofta de separata utvärderingarna skall ske beror på riskbedömningen och hur 

effektiv den kontinuerliga uppföljningen är. Den kontinuerliga uppföljningen skall 

säkerställa att de komponenter som finns inom den vardagliga verksamhetens interna 

kontroll är effektiva. Separata tillsynsaktiviteter utförs som ett komplement och 

bedömer hela kontrollsystemets effektivitet. Dessa separata tillsynsaktiviteter utförs ofta 
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av företagets internrevision och ska utgå från den interna kontrollens fem komponenter 

och tre målområden.  

Då de kontinuerliga och separata tillsynsaktiviteterna genomförs kan olika brister 

upptäckas enligt COSO (1992). Hur dessa brister skall rapporteras samt till vem detta 

skall ske är frågor som då uppstår. Vad som skall rapporteras är subjektivt, även om mer 

generella riktlinjer kan ges. Rapporteringen av upptäckta brister sker vanligtvis uppåt 

inom organisationshierarkin men det bör finnas alternativa kommunikationsvägar då det 

kan vara känsligt att rapportera viss information som exempelvis olagliga eller 

olämpliga beteenden hos överordnade.  

3.5. Three Lines of Defence  
Idag är den allmänt vedertagna modellen för riskhantering den som omfattar tre 

försvarslinjer, TLD (Bessis, 2010). Modellen arbetade FERMA och ECIIA (2010) fram 

under år 2010 bland annat i syfte att vara en rekommendation för hur samspelet mellan 

intern kontroll, riskhantering och internrevision skulle fungera. 

Baselkommittén (2011) menar att hur försvarslinjerna är uppbyggda skiljer sig mellan 

banker beroende dels på valet av riskstrategi men också hur flexibel den nationella 

tillsynsmyndigheten är. Försvarslinjerna utgörs inledningsvis av enskilda affärsområden 

för att därefter bestå av en självständig operationell riskhanteringsfunktion och avslutas 

med en oberoende internrevision. FERMA och ECIIA (2010) menar att de tre 

försvarslinjerna tillsammans säkrar att riskhanteringen är tillfredsställande i hela 

organisationen och Wikland (2006) menar att samtliga medarbetare inom en 

organisation har ett ansvar för den interna kontrollen. Därmed kan styrelse och VD, som 

har det övergripande ansvaret, bedriva tillsyn och övervakning av riskhanteringen på det 

effektivaste sättet. COSO (1992) tillägger att styrelsen har som uppgift att ge råd och 

riktlinjer samt utföra granskning av den interna kontrollen. 

 

Figur 2: Egen figur över TLD. 
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FERMA och ECIIA (2010) menar att den första försvarslinjen i regel har ansvar för det 

dagliga arbetet med att upprätthålla en effektiv intern kontroll samt att bedöma, 

kontrollera och minska risker. Inom den finansiella sektorn är det vanligt att en central 

funktion för intern kontroll installeras då detta underlättar samordningen och 

säkerställer att de riktlinjer den operativa ledningen tar fram blir konsekventa. Dock tar 

denna funktion inte bort ansvaret från affärsområdenas operativa befattningshavare när 

det gäller riskbedömning.  

Enligt FERMA och ECIIA (2010) utgörs den andra försvarslinjen av bland annat en 

central riskhanteringsfunktion för att säkerställa att organisationen har en helhetssyn på 

riskhanteringen samt att anpassning sker till organisationens mål och strategi. Denna 

centrala funktion skall underlätta, assistera och övervaka implementeringen av riktlinjer 

som den första försvarslinjen genomför. Vanligtvis finns en compliancefunktion 

installerad inom den andra försvarslinjen. Denna syftar till att säkerställa att lagar och 

regler efterlevs, att interna riktlinjer följs samt att övervakning av risker som exempelvis 

IYEB sker. Finansinspektionen (2007b) anger att denna funktion skall fungera som en 

råd- och stödfunktion för medarbetarna och ge sin åsikt rörande om bolaget har ett 

lämpligt arbetssätt. Compliancefunktionens vikt belyses av Finansinspektionen (2012a) 

då de i februari 2012 gav Länsförsäkringar Bank anmärkning och böter på grund av 

bristande personalstyrka inom funktionen. Finansinspektionen (2007b) ställer vidare 

krav på att det framgår hur bolaget identifierar, mäter, rapporterar och kontrollerar 

risker. FERMA och ECIIA (2010) anger att även övriga funktioner som exempelvis 

säkerhetsfunktioner är relaterade till den andra försvarslinjen. 

Den sista försvarslinjen utgörs av internrevision. Finansinspektionen (2007b) ställer 

krav på att bolag skall ha denna funktion om verksamhetens art, omfattning och 

komplexitet kräver det. FERMA och ECIIA (2010) menar att den självständiga 

funktionen bidrar till god bolagsstyrning samt kan ses som en intern konsult som 

föreslår lösningar för att förbättra bolagsstyrningen, riskhanteringen och 

kontrollrutinerna. Denna linje rapporterar till styrelsen och högsta ledningen hur 

effektivt de anser organisationen bedömer risker samt hur den första och andra 

försvarslinjen arbetar. 
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4. Ekonomisk brottslighet 
 

Kapitlet inleds med en förklaring till varför de teorier och tidigare forskning hänförliga 

till ekonomisk brottslighet är relevanta för studien. Vidare presenteras en beskrivning 

av bakgrunden till ekonomisk brottslighet samt orsaker och personlighetstyper bakom 

IYEB. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning över kapitel tre och fyra. 

 

4.1. Motivering till kapitlets innehåll 
Då studien skall koppla samman kunskap inom två skilda ämnen krävdes även att 

teorier inom ekonomisk brottslighet bearbetades. Då ekonomisk brottslighet är ett 

omfattande ämne presenteras först avgränsande teorier för att studien inte skall bli allt 

för stor. Därefter behandlas teorier som ger fördjupad kunskap om det avgränsade 

området, IYEB, då det är denna grupp som är central för studiens syfte.  

4.2. Ekonomisk brottslighet 
Bergqvist (2002) menar att Edwin Sutherland var en pionjär inom forskningen kring 

ekonomisk brottslighet. År 1939 myntade han begreppet ”white collar crime” vars 

definition var relativt bred och omfattade brott begångna av respekterade personer inom 

deras yrkesutövning. Även om denna definition senare kritiserats lade den ändock 

grunden för en typ av brottslighet, ekonomisk brottslighet, som tidigare inte behandlats i 

någon stor utsträckning inom kriminologin. Därefter har ett flertal alternativa 

definitioner framförts men den definition som fått stort genomslag inom forskningen är 

den som Lindgren (2000) redogjort för; uppdelningen mellan yrkesbaserad och 

företagsbaserad ekonomisk brottslighet. Den förstnämnda befinner sig inom denna 

studies avgränsningar och innebär enligt Lindgren (2000) att den person som begår ett 

brott gör detta i sin yrkesroll samt för egen vinning. Brott mot huvudman, förskingring, 

stöld och bedrägeri är samtliga exempel på den yrkesbaserade ekonomiska 

brottsligheten (Bergqvist, 2002). 

Lindgren (2000) menar vidare att det inom den yrkesbaserade ekonomiska 

brottsligheten kan urskiljas fyra kategorier och att dessa baseras på att olika yrken 

medför olika möjligheter och situationer till att begå brott. Författaren anger att den 

första kategorin är organisatorisk yrkesbaserad ekonomisk brottslighet vilken innebär att 

medarbetaren begår brott för att gynna den organisation där personen i fråga är anställd. 

Den andra kategorin är myndighetsgrundad yrkesbaserad ekonomisk brottslighet vilket 

innebär att ett brott begås av en myndighetsperson som missbrukar sin ställning. Den 

tredje kategorin, professionsanknuten yrkesbaserad ekonomisk brottslighet, innebär att 

en yrkesutövare med juridiskt och professionellt reglerat förtroende begår ett brott. Den 



29 

 

sista kategorin är IYEB vilken innebär att en medarbetare som ej innehar en 

myndighets- eller professionsställning begår brott i eget vinningssyfte. Som tidigare 

nämnts i avgränsningarna är det den sistnämnda kategorin som står i fokus i denna 

studie, vilket illustreras i bilden nedan.  

 

Figur 3: Egen figur över yrkesbaserad ekonomisk brottslighet. 

4.3. Orsaker bakom individuell yrkesbaserad 

ekonomisk brottslighet 
Orsaker bakom IYEB, ”red flags” kan urskiljas i litteraturen (Fagerberg, 2008). 

Fagerberg (2008) menar att det är viktigt att det finns kännedom om dessa så att rätt 

aspekter kan uppmärksammas då det interna kontrollsystemet utvärderas. Albrecht, 

Albrecht och Dunn (2001) menar att det bästa sättet att upptäcka IYEB är att använda 

red flags; det vill säga identifiera indikatorer på denna brottlighet och sedan följa upp 

dessa för att se om ett brott begåtts eller ej. En distinktion mellan organisatoriska 

orsaker och orsaker på individnivå finns och den uppdelningen används även nedan.  

4.3.1. Organisatoriska orsaker  

Arwinge och Munkby (2012) framhåller att IYEB uppgår till stora belopp varje år. I 

Danielssons (2012) artikel anger Wikland att alla har kapacitet att begå brott men 

betonar att orsaken till brott ofta grundar sig i brister inom företagets kontroll och 

arbetsmiljö. Arwinge och Munkby (2012) anser att ett annat skäl bakom IYEB är att 

ersättningssystemen är felaktigt utformade, ett område även Finansinspektionen (2011a) 

uppmärksammat. 

Ersättningssystem i FFFS 2011:1 

Bankerna i studien verkar på finansmarknaden i Sverige där det är Finansinspektionen 

som står för övervakningen (Finansinspektionen, 2012b). Myndighetens uppgift är 

bland annat att ansvara för tillsyn, regelutformning samt tillståndsprövning för denna 

marknad (Finansinspektionen, 2012c). Finansinspektionens författningssamling (FFFS) 

omfattar föreskrifter vilka är bindande och allmänna råd som är vägledande 

(Finansinspektionen, 2012d). Ersättningssystem behandlas i en tvingande föreskrift som 
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rör ersättningar till medarbetare i bland annat bankaktiebolag (Finansinspektionen, 

2011a). Föreskriften informerar om hur dessa företag ska mäta, styra, rapportera och 

kontrollera risker som ersättningssystem kan förorsaka. I föreskriften framgår att 

berörda företag skall ha en ersättningspolicy som främjar en sund och effektiv 

riskhantering och som motverkar ett överdrivet risktagande. I dokumentet framgår även 

att en del av medarbetarnas rörliga ersättningar skall skjutas upp i tre till fem år där hur 

stor del som skall skjutas upp beror på vilken typ av personal ersättningen berör. För 

den verkställande ledningen och annan personal med särskilt höga ersättningar skjuts 60 

procent av ersättningen upp och för särskilt reglerad personal skjuts 40 procent av 

ersättningen upp. Särskilt reglerad personal definieras i denna föreskrift som anställda i 

ledande strategiska befattningar, anställda med ansvar för kontrollfunktioner, risktagare 

samt anställda vars totala ersättning är den samma som eller större än den totala 

ersättningen till någon i den verkställande ledningen. Risktagare omfattar enligt 

Finansinspektionen (2011b) personer som tradar.  

4.3.2. Orsaker på individnivå 

Lindgren och Theandersson (2001) anger att IYEB förklaras av rationella val som 

påverkas av gärningens kostnader och vinster. Enligt KPMG (2007) begås de flesta 

brott mot företag av de egna cheferna som besitter sådan information som gör det lättare 

för dem att förbise de interna kontrollerna. Lindgren (2000), Alelehto (2002) samt 

Eliasson och Korsell (2004) menar att rationella val inte är det enda som förklarar 

IYEB. På individnivå menar Lindgren (2000) att det är individens karaktärstendenser 

som är avgörande för om personen begår IYEB eller ej. Eliasson och Korsell (2004) 

utvecklar resonemanget och menar att just ekobrottslingar frånskiljer sig från 

traditionella gärningsmän eftersom gruppen representerar en lägre andel arbetslösa, 

högre andel högutbildade samt en högre andel tjänstemän. Detta är enligt dem inte 

förvånande då dessa har tillfälle att begå brott då de ofta besitter en viss position inom 

företag som ger tillträde till olika system och dylikt. En studie genomförd av Collins 

och Schmidt (1993) visar dock att ekobrottslingar är mer opålitliga och mindre 

ansvarskännande än andra personer hos företag. 

Ekobrottsmyndigheten (2009) menar att en annan vanlig drivkraft bakom IYEB är att 

medarbetaren upplever en hög press från omgivningen. Engdahl (2010) pekar ut 

ytterligare bakomliggande faktorer; pressade förhållanden hemma, att personens 

umgänge kräver en viss ekonomisk förmåga samt att individen lider av spel- eller 

alkoholmissbruk. En annan vanlig orsak till att begå IYEB inom bank- och 

finansbranschen handlar om en uppfattad prestige inom yrket. Om en medarbetare som 

är känd för att vara kontorets ”stjärnhandlare” plötslig gör en dålig affär är det vanligt 

att personen inte berättar detta utan istället försöker vinna tillbaka de förlorade 

pengarna. Handlaren vill inte förlora sin identitet och begår IYEB för att skydda den.  
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Brottstriangeln 

Lindgren (2000) menar att utöver individens karaktär kan ytterligare tre faktorer 

förklara varför medarbetare begår IYEB. De tre faktorerna vilka enligt Fagerberg (2008) 

utgör brottstriangeln är; motiv, tillfälle och kunskap samt rationalisering. Individens 

motiv har betydelse, personen kan ha ekonomiska bekymmer som denna inte kan 

anförtro och diskutera med andra. Dessutom måste individen enligt Lindgren (2000) ha 

tillfälle och kunskap för att kunna begå ett IYEB. Ekobrottsmyndigheten (2009) 

bekräftar detta och menar att personen som begår ett internt brott ofta har kunskap och 

förståelse om företagets interna kontrollsystem. Den tredje faktorn som Lindgren (2000) 

uppmärksammar är att individen använder sig av en läglig rationalisering, exempelvis 

att individen intygar sig själv att denna enbart lånar pengar och har som avsikt att snart 

återbetala dem.  

Inom de tre ovan nämnda faktorerna (metod, tillfälle och kunskap samt rationalisering) 

har PricewaterhouseCoopers
4
 (2005) identifierat ett flertal variabler som kan leda till att 

en medarbetare begår IYEB. Olika variabler inom faktorn motiv är att medarbetaren 

måste upprätthålla en dyr livsstil, att medarbetaren känner en missnöjdhet med företaget 

eller karriären samt att medarbetaren kan ha drabbats av uppsägning. 

Ekobrottsmyndigheten (2009) bekräftar att en medarbetare som är missnöjd med sin 

arbetssituation kan ha en starkare drivkraft till att begå IYEB. Vidare menar 

PricewaterhouseCoopers (2005) att inom faktorn tillfälle och kunskap finns olika 

variabler som kan leda till IYEB. De som är av relevans för denna studie är; bristfälliga 

kontroller och anonymitet inom företaget. Inom den tredje faktorn rationalisering 

identifierar PricewaterhouseCoopers (2005) tre variabler som ökar risken för att en 

medarbetare ägnar sig åt IYEB; medarbetaren saknar medvetenhet om vad som är fel, 

har en låg spärr för frestelser eller förnekar konsekvenserna för företaget. 

 

Figur 4: Egen figur över brottstriangeln. 

                                                 
4
 PricewaterhouseCoopers bytte år 2010 namn till PwC (PwC, 2012).  
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Personlighetstyper för ekobrottslingar 

För studien är två filosofier inom personlighetstyper för ekobrottslingar aktuella då 

dessa är nära relaterade till IYEB och därmed viktiga för studiens syfte. Dels Alalehtos 

(2002) personlighetstyper och dels Waring, Weisburd och Chayets (1995) 

personlighetstyper. 

Alalehto (2002) betonar att personligheten påverkar vem som begår ett ekonomiskt brott 

och författaren har identifierat tre personlighetstyper av ekobrottslingar: den positivt 

extroverte, den icke-hjälpsamma samt den neurotiske ekobrottsförövaren.  

 Den positivt extroverte: Denna vill uppnå hög status och är en egocentriker. Som 

person är denna benägen att göra rationaliseringar och kan skylla på att 

omgivningen och dessa omständigheter ”tvingar” individen att begå brott. 

Slutligen är denna en äventyrlig person som gillar att testa gränser och därmed 

erhåller en kick av att begå ett brott.  

 Den icke-hjälpsamme: Denna personlighetstyp är inte av relevans för denna 

studie då det ofta rör sig om en person som ärvt ett företag av sina föräldrar, 

vilket ej faller inom studiens ramar.  

 Den neurotiske: En person som lever instabilt, ”saknar ryggrad” och vars brott 

”bara sker”, det vill säga att de är inte genomtänkta. 

Waring, Weisburd och Chayet (1995) vidareutvecklar individnivån och menar att fyra 

typer av ekobrottslingar brukar urskiljas. Vilken kategori en individ tillhör påverkar 

inställningen till att använda illegitima medel för att uppnå högt värderade mål. De fyra 

typerna av ekobrottslingar som Waring, Weisburd och Chayet (1995) urskiljer med 

hjälp av detta är de krispåverkade, tillfällesgripna, tillfällessökarna och 

avvikelsesökarna.  

 De krispåverkade: Dessa individer motsvarar den typiska förskingraren och kan 

i särskilda situationer anse att det är befogat att gå över gränsen och genomföra 

en handling som de vet och anser är felaktig. Anledningen till detta agerande kan 

ofta härledas till någon form av hotande kris som eventuellt kan drabba 

individen själv eller dennes familj.  

 Tillfällesgriparna: Denna personlighetstyp innefattar individer som utnyttjar ett 

gyllene tillfälle då detta uppstår. Vid dessa situationer använder de sig av 

illegitima medel trots att de generellt bejakar de legitima medlen.  

 Tillfällessökarna: Dessa kännetecknas av sin benägenhet att sätta användandet 

av illegitima medel i system. Vad som skiljer tillfällesgriparna från 

tillfällessökarna är att de sistnämnda målmedvetet söker sig till branscher och 

företag där de kan tillämpa sin talang för bedrägerier.  

 Avvikelsesökarna: Denna typ har genomgående en avvisande inställning till 

legitima medel. Avvikelsesökarna är ofta i hög grad brottsaktiva och deras 
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kriminalitet omfattar även traditionell brottslighet. Denna typ av ekobrottslingar 

är inte relevant för denna studie då de ofta är av extern art för bankerna. 

4.4. Individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet 

trots förebyggande åtgärder  
Engdahl (2010) menar att många kontrollsystem bygger på att medarbetare som arbetar 

tillsammans ska bevaka varandra. Denna dualitetsprincip är av särskilt stor vikt inom 

bank- och finansbranschen där en ensam medarbetare oftast inte kan kontrollera en 

process helt ensam. Trots dessa system kan IYEB ändå begås och problemet är att dessa 

moment blir opraktiska extrainslag i den dagliga verksamheten istället för att vara 

inbyggda i rutiner och system. Ett exempel då detta utnyttjats är då två medarbetare 

tillsammans måste verifiera en transaktion för att den ska verkställas genom att slå in 

sina personliga koder. Detta extra moment bygger dock på att de personliga koderna 

hålls hemliga. Det finns dock fall där personal ansåg det vara omständigt att behöva gå 

till de andras arbetsstationer och istället valde att berätta sin kod. Orsaker till att detta 

händer kan ofta härledas till att uppmärksamheten hos personal och chefer är riktat på 

annat än kontrollen, exempelvis nöjda kunder och tidspress. Engdahl (2010) anser att en 

annan viktig aspekt inom bank- och finansbranschen är att det dagligen genomförs stora 

mängder transaktioner vilket gör det omöjligt att kontrollera alla dessa. Det kan därför 

vara enkelt för en medarbetare som blir påkommen med en felaktig transaktion att 

bortförklara denna som ett misstag. Kollegor, överordnade och revisorer nöjer sig ofta 

med denna förklaring. 

4.5. Sammanfattning av studiens referensram 
Studiens referensram inleds med en mer generell beskrivning av intern kontroll, vilket 

är nödvändigt för förståelsen av studien. Den interna kontrollen definieras där som: 

 ”… en process, utförd av en organisations styrelse, ledning och annan 

personal, utformad för att ge rimlig försäkran om att målen uppfylls inom 

följande kategorier:  

• effektivitet och produktivitet i verksamheten  

• tillförlitlig finansiell rapportering  

• efterlevnad av berörda lagar och regler.”  

Wikland (2006, s. 1) 

I Koden är avsnittet om intern kontroll kortfattat (FAR, 2006) och därför beskrivs den 

interna kontrollen vidare med hjälp av COSO-modellen och TLD, som betraktas som 

verktyg för att uppnå god intern kontroll. TLD är en modell som omfattar tre 

försvarslinjer vars syfte bland annat är att vara en rekommendation för hur samspelet 

mellan intern kontroll, riskhantering och internrevision kan fungera (FERMA & ECIIA, 
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2010). COSO-modellen är vidare den modell som visar vilka målområden och 

komponenter som ingår i den interna kontrollen (COSO, 1992). COSO-modellens syfte 

sträcker sig från regelefterlevnad och korrekt finansiell rapportering (Wikland, 2006) till 

att vara ett extern kommunikationsmedel (Haglund, 2005) samt ett medel för att 

motverka bedrägerier (Wikland, 2006). FAR (2006) har dock visat att många företag 

fokuserar på att uppnå korrekta finansiella rapporter. COSO-modellen består av fem 

komponenter; kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och 

kommunikation samt tillsyn (COSO, 1992) och dessa är av lika stor vikt enligt Haglund 

(2005).  

För att besvara studiens syfte krävs även en genomgång av den ekonomiska 

brottsligheten. Denna brukar delas in i två områden enligt Lindgren (2002); 

yrkesbaserad och företagsbaserad. Den yrkesbaserade ekonomiska brottsligheten delas i 

sin tur in i fyra kategorier varav den individuella är av relevans för denna studie och 

innebär att en medarbetare begår brott i sin yrkesroll för egen vinning. Orsakerna till att 

en individ begår IYEB är varierande och kan vara på både organisatorisk nivå och 

individnivå. Den organisatoriska orsaken bakom IYEB som är mest relevant för denna 

studie är ersättningssystem, som behandlats av Finansinspektionen (2011a). Det finns 

olika teorier bakom orsakerna på individnivå och de som är relevanta för denna studie är 

brottstriangeln som beskrivs av Fagerberg (2008), Alalehtos (2002) olika 

personlighetstyper samt Waring, Weisburd och Chayets (1995) personlighetstyper. 

Brottstriangeln anger att individens motiv, tillfället och kunskap samt rationalisering 

kan ses som orsaker till IYEB enligt Fagerberg (2008). Utöver brottstriangeln menar 

Lindgren (2002) att även individens karaktärstendenser kan vara avgörande för om 

personen begår ett brott eller ej. Alalehto (2002) anger tre olika personlighetstyper; den 

positivt extroverte, den icke-hjälpsamma samt den neurotiske ekobrottsförövaren, 

medan Waring, Weisburd och Chayet (1995) förespråkar fyra typer av ekobrottslingar; 

de krispåverkade, tillfällesgripna, tillfällessökarna och avvikelsesökarna. Fagerberg 

(2008) menar slutligen att det är viktigt att medarbetare känner till de ovanstående 

orsakerna, så kallade red flags, för att de skall veta när indikationer på IYEB finns 

närvarande. 

 

Figur 5: Sammanfattning av studiens referensram. 
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5. Empiri 
 

I empirikapitlet presenteras den empiri som samlats in för att uppnå studiens syfte. 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av bankerna i studien samt information från 

bankernas bolagsstyrningsrapporter. Därefter presenteras intervjurespondenterna samt 

deras intervjusvar. Kapitlet avslutas sedan med en beskrivning av enkätresultaten.  

 

5.1. Bankerna i studien 
De fyra svenska storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank utgör de 

undersökta bankerna i studien och en jämförande tabell av bankerna visas nedan. 

Informationen i tabellen är hämtad från bankernas årsredovisningar för 2011. I tabellen 

kan utläsas att Nordea är större än de andra bankerna, både sett till summa intäkter, 

balansomslutning och antal anställda. Resterande banker är relativt jämbördiga med 

hänsyn till de tre första variablerna medan antal kontor varierar mellan bankerna. 

 Handelsbanken Nordea
5
 SEB Swedbank 

Summa intäkter 

(mkr) 

32 809 85 787 37 686 33 515 

Balansomslutning 

(mkr) 

2 454 366 6 382 810 2 362 653 1 857 065 

Antal anställda i 

koncernen 

11 184 33 068 18 912 16 300 

Kontor i Sverige 461 318 165 571
6
 

Tabell 1: Övergripande information om bankerna i studien. 

5.2. Bolagsstyrningsrapporter 
Nedan presenteras en sammanställning av den information från bankernas 

bolagsstyrningsrapporter som är relevant för studien. Informationen i tabellen är hämtad 

från respektive banks bolagsstyrningsrapport för år 2011, som återfinns i bankernas 

årsredovisningar för samma år. Ingen av de undersökta bankerna har någon avvikelse att 

rapportera från Koden medan samtliga banker behandlar området ekonomisk 

brottslighet i begränsad omfattning. Två av de undersökta bankerna, Handelsbanken och 

Nordea, beskriver TLD medan den inte omnämns hos de resterande två bankerna, SEB 

                                                 
5
 Nordeas balansräkning och resultaträkning angavs i årsredovisningen i Euro (Nordea, 2012). Dessa 

belopp är omräknade till svenska kronor med de växelkurser som angetts i årsredovisningen för år 2011. 

6
 Antalet kontor för Swedbank inkluderar sparbankerna (Swedbank, 2012) 
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och Swedbank. Samtliga banker fokuserar på korrekta finansiella rapporter då deras 

interna kontroll beskrivs, dock nämner de även andra fokusområden. Slutligen har 

samtliga banker en beskrivning av bankens ersättningsstruktur och arbetar i enlighet 

med det nya regelverket FFFS 2011:1. 

  Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

Avvikelser att rapportera 

från Koden 

Nej Nej Nej Nej 

Behandlar ekonomisk 

brottslighet 

Begränsat Begränsat Nej Begränsat 

Three Lines of Defence Beskrivs Beskrivs Omnämns ej Omnämns ej 

Fokus på korrekta 

finansiella rapporter 

inom den interna 

kontrollen 

Ja Ja Ja Ja 

Ersättningsstruktur Behandlas Behandlas Behandlas Behandlas 

Tabell 2: Sammanställning av bankernas bolagsstyrningsrapporter för år 2011. 

5.2.1. Handelsbanken 

För att säkra tillförlitlig finansiell rapportering använder sig banken av COSO-modellen 

(Handelsbanken, 2012). Handelsbanken beskriver även sin interna kontroll med hjälp av 

TLD. Vidare anger Handelsbanken (2012) att internrevision självständigt och oberoende 

skall granska bankens processer för intern kontroll, riskhantering och styrning samt att 

fokus skall ligga på riskfyllda verksamheter och rutiner. Ytterligare uppgifter för 

internrevision är att kontrollera att väsentliga risker urskiljs och manövreras 

tillfredsställande. Internrevision avger sedan rapporter till styrelsen och 

revisionsutskottet som anger hur dessa processer fungerar i dagsläget. 

Handelsbanken (2012) anger vidare att banken har en decentraliserad organisation som 

bygger på att medarbetare tar eget ansvar och att banken har hög tillit till medarbetarna. 

Som en effekt av detta krävs att ändamålsenliga instruktioner och rutiner finns på plats 

samt att efterlevnaden av dessa regelbundet kontrolleras. I bolagsstyrningsrapporten 

omnämns även bankens etikpolicy vilken innebär att förtroendet för banken skall 

upprätthållas genom en hög etisk standard. Banken menar att eftersom deras 

organisationsstruktur under en längre period varit oförändrad har en stark företagskultur 

utvecklats. Den starka företagskulturen stöds även av att Handelsbanken arbetar för en, 

vad de kallar, livslång anställning vilket ska göra banken självförsörjande på chefer. 

5.2.2. Nordea 

Nordea (2012) anger att styrelsen ger ut olika dokument för bankens verksamhet så som 

policyer, instruktioner och anvisningar. Dessa dokument tillsammans med 
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bolagsordningen och bankens värderingar bildar Nordeas interna ramverk för 

bolagsstyrning. Den interna kontrollen omfattar fler aspekter än korrekt finansiell 

rapportering. Den skall bidra till att säkerställa yttre och inre effektivitet, tillförlitlighet i 

verksamhetsrapporter, skydda tillgångar, bidra till en god riskhantering samt säkerställa 

regel- och lagefterlevnad. Den interna kontrollen som skall arbeta för ovan nämnda 

aspekter baseras på COSO-modellens fem komponenter och banken redovisar vad de 

anser ingår inom komponenterna. Olika aspekter som nämns är kultur och värderingar, 

vilka skall etableras av styrelse och ledning, en transparent och tydlig 

organisationsstruktur samt centrala dokument för riskbedömning. Utöver de 

ovanstående aspekterna används även instruktioner, arbetsrutiner, rollfördelningar, 

ansvarsfördelningar och arbetsfördelningar. Dessa olika roller och ansvar fördelas ut i 

organisationen inom de tre försvarslinjerna. 

5.2.3. SEB 

SEB (2012) betonar att det är av stor vikt att upprätthålla förtroendet för banken. SEB 

anger att de använder en effektiv struktur för styrning och ansvarsfördelning för att 

uppnå detta. Ansvarsfördelningen innebär att banken arbetar för att skapa tydliga roller 

och använder policyer och instruktioner för att uppmärksamma det. SEB:s policyer och 

instruktioner ses som viktiga verktyg och de dokument vars vikt betonas i 

bolagsstyrningsrapporten är bland andra instruktionerna för koncernens 

affärsverksamhet och etikpolicyn. Banken använder även ett dokument som beskriver 

och utvecklar bankens värderingar; SEB:s Code of Business Conduct. I dokumentet 

beskrivs hur medarbetare skall bete sig i affärsrelationer samt hur verksamheten ska 

bedrivas i enlighet med bankens värderingar. Banken utgår från COSO-modellen och 

dess fem komponenter då den interna kontrollen utarbetas.  

5.2.4. Swedbank 

Swedbank (2012) betonar i första hand vikten av en sund företagskultur i sin 

bolagsstyrningsrapport och bankens bolagsstyrning syftar till att främja företagskulturen 

som i sin tur skall utveckla banken. Andra grundpelare inom bankens bolagsstyrning är 

att använda tydliga mål, strategier och värderingar som skall vara välkända hos bankens 

medarbetare. Banken har även riktlinjer som klargör hur bankens medarbetare bör agera 

i det dagliga arbetet och använder sig även av ansvarsfördelningar och befogenheter. 

Ovanstående skall utgöra grunden för en god riskhantering och intern kontroll; faktorer 

som Swedbank ser som väsentliga i en lyckosam affär samt för att upprätthålla 

förtroendet för banken. Vidare framhåller Swedbank att banken har en whistle blower-

funktion vilken innebär att medarbetare anonymt kan slå larm vid misstanke om interna 

brott. Dessa whistle blower-anmälningar hanteras sedan av compliancefunktionen. I 

Swedbanks (2012) bolagsstyrningsrapport ligger fokus inom den interna kontrollen på 

att ge rimlig säkerhet i den finansiella rapporteringen. Swedbank har valt att använda 

COSO-modellen som grund för utformningen av den interna kontrollen. 
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5.3. Intervjurespondenter 
Denna studie omfattar nio intervjurespondenter fördelat på sju intervjutillfällen och 

nedan ges en presentation av respektive respondent.  

5.3.1. Handelsbanken 

Tord Jonerot innehar titeln som koncernrevisionschef hos Handelsbanken och har haft 

denna anställning i nästan 20 år. Tidigare har Jonerot varit revisionschef för en mindre 

grupp inom Handelsbanken och har även arbetat som ekonomichef samt som extern 

revisor. Idag arbetar Jonerot med internrevision och verkar därmed inom den tredje 

försvarslinjen. Jonerot har i dagsläget två arbetsuppgifter; utvärdera att banken har en 

ändamålsenlig intern kontroll samt leda utredningar som följer efter att ett internt brott 

inträffat inom banken.  

Carl Fredrik Ramfelt har arbetat inom Handelsbanken i 25 år och är idag 

complianceansvarig. Tidigare har Ramfelt arbetat som chef på juristavdelningen, som 

kontorschef och som internrevisionsansvarig inom banken. Ramfelt arbetar med att 

kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagar, regler och instruktioner och dagliga 

arbetsuppgifter består bland annat av att läsa revisionsrapporter, kontrollera system, 

besöka kontor och se över rutiner. Då Ramfelt är verksam inom compliancefunktionen 

arbetar han inom den andra försvarslinjen. 

5.3.2. Nordea  

Eva-Lotta Rosenqvist arbetar som internrevisionschef i Nordea, en position hon haft i 

fyra år. Rosenqvist har arbetat inom Nordea i 14 år och har tidigare arbetat som extern 

revisor. I dagsläget ansvarar Rosenqvist för hela koncernens internrevision och arbetar 

därmed inom den tredje försvarslinjen. Syftet med arbetet är enligt Rosenqvist att arbeta 

åt styrelsen och bankens ledning för att årligen rapportera hur det står till med bankens 

styrning och interna kontroll. 

5.3.3. SEB  

Fredric Lundén har varit anställd på SEB i åtta år och arbetar idag som Compliance 

Officer samt har en expertroll inom kundskyddsområdet. Då Lundén arbetar inom 

compliancefunktionen är han verksam inom den andra försvarslinjen vilken skall ge råd 

till den första försvarslinjen samt övervaka att verksamheten följs upp ordentligt. 

Dagligen arbetar Lundén med att administrera de processer som utgör kärnan i 

compliancefunktionen. Lundén är utbildad jurist och innan han påbörjade sin nuvarande 

anställning har han varit verksam inom SEB:s juristenhet. Innan anställningen på SEB 

har Lundén arbetat som assessor samt på Finansinspektionen.  

Person A arbetar inom koncernens säkerhetsavdelning. Inom säkerhet finns två 

huvudområden: bedrägeriprevention och fysisk säkerhet. Inom det första området, 
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bedrägeriprevention, arbetar Person A med att förhindra och upptäcka interna och 

externa bedrägerier. Inom det andra området, fysisk säkerhet, innefattar arbetet bland 

annat tillträden och personskydd. Då Person A arbetar inom säkerhet innefattas han av 

den andra försvarslinjen. 

Person B är anställd inom SEB-koncernens revisionsavdelning. Person B har arbetat hos 

SEB en kortare period men har sedan tidigare erfarenhet från en annan bank. 

Revisionsavdelningen rapporterar till styrelsen och Audit and Compliance committee 

där presentation av en revisionsplan samt hur väl den interna kontrollen är organiserad 

sker. Person B arbetar på daglig basis med granskningar av processer, system och 

rutiner inom banken.  

5.3.4. Swedbank 

Solweig Lansgård har innehaft sex befattningar inom Swedbank och är i dagsläget 

Team Manager för governanceområdet inom bankens internrevision, vilket innebär att 

hon är verksam inom den tredje försvarslinjen. Lansgård har arbetat inom Swedbank i 

13 år och har sedan tidigare erfarenhet från en annan bank. 

Per Sanmark har nyligen börjat arbeta på Swedbank och är idag Compliance Officer. 

Sanmark har tidigare arbetat på bland annat Ekobrottsmyndigheten och har därigenom 

erfarenhet av ekonomisk brottslighet. För närvarande arbetar Sanmark med 

regelefterlevnad och ingår i den andra försvarslinjen.  

Viveka Strangert arbetar idag som Head of Compliance and Operational Risk för Retail 

hos Swedbank. Strangert arbetar inom retail vilket innebär kontorsrörelsen och 

telefonbanken. Då Strangerts arbete ligger inom compliancefunktionen verkar hon inom 

den andra försvarslinjen.  

5.4. Intervjusvar 

5.4.1. Intern kontroll och individuell yrkesbaserad ekonomisk 

brottslighet 

Handelsbanken 

Jonerot menar att eftersom det finns värden i en bank som är lätta att omsätta är 

samtliga banker utsatta för någon form av ekonomisk brottslighet. Detta medför att en 

bank alltid är exponerad för risker vilket gjort att banker är väl utrustade för att skydda 

sig. Vidare anger Jonerot att det inte finns några regelverk som anger exakt hur banken 

skall agera, utan att regelverken ställer krav på en sund verksamhet med etablerade 

rutiner så verksamheten är under kontroll. Dock anser han att det skulle vara svårt att 

reglera IYEB med anledning av att bankernas verksamhet är av olika slag. Vad gäller 

IYEB klargör Jonerot att alla inom Handelsbanken skall veta tre saker; att det är viktigt 
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med en god intern kontroll, att banken är villig att satsa stora resurser på 

kontrollaktiviteter samt att om ett internt brott upptäcks leder det till att personen 

avskedas och polisanmäls, oavsett belopp. Jonerot anger dock att ”det är inte så att vi 

utformar särskilda interna kontroller för att förhindra oegentligheter”. Intern kontroll 

handlar om att man ska handlägga saker rätt, genom att enbart acceptera det som 

genomförs korrekt skapas en kultur inom företaget. Genom att visa att det är viktigt att 

regler följs förebyggs även risken för att allvarligare brott begås. 

Nordea 

Rosenqvist klargör att Nordeas huvudsyfte med intern kontroll inte är IYEB. Syftet är 

bredare, bland annat att ledningen skall kunna lita på att den information som 

rapporteras uppåt är korrekt, exempelvis finansiella rapporter. För att säkra just detta 

finns många kontroller inom Nordea vilket då också kan bidra till att IYEB motverkas. 

Rosenqvist tillägger att ”det är inte heller vårt jobb att som huvuduppgift söka brott 

utan att söka de här andra sakerna som gör att företaget fungerar”. Vad gäller 

ekonomisk brottslighet finns dessutom en annan viktig aspekt; bankens egenintresse. 

Banker skall skydda sitt rykte då verksamheten lever mycket på förtroende. Rosenqvist 

anser vidare att banker är en verksamhet som är samhällsviktig samt att banken själv har 

stor nytta av att det är väl reglerat. Hon anser dock att det är av stor vikt att inse att varje 

enskild risk inte kan regleras bort då bankverksamhet i grunden innebär risktagande. 

SEB 

I SEB:s policyer står det enligt Person A uttryckligen att en medarbetare inte i onödan 

skall utsättas för frestelser som kan leda till IYEB. Inom koncernen finns cirka 19 000 

anställda och Person A anser att vissa medarbetare kan förändras över tid samvetets 

karaktär kan variera mellan olika individer och därför handlar det om att minimera 

riskerna. Både Lundén, Person A och Person B anger att deras uppfattning är att dagens 

regelverk behandlar IYEB i låg utsträckning. Lundén menar att det inte är 

uppseendeväckande att ämnet inte behandlas på någon djupare nivå då alltför 

detaljerade regelverk leder till problem. Både Person A och Person B anser att SEB 

ligger långt över gällande regelverk mot IYEB. Person B vidareutvecklar och menar att 

det är ett krav eftersom banken bygger på starkt varumärke och nöjda kunder. 

Swedbank 

Lansgård anger att IYEB är svårare att begå för en person som inte arbetar på en bank 

eftersom att stora värden inte finns i omlopp på en sådan arbetsplats. Lansgård anser att 

IYEB hos banker i stor omfattning kretsar runt de datasystem banken använder. 

Lansgård menar att bankvärlden är oerhört IT-orienterad och att när nya system byggs 

upp beaktas alltid ekonomisk brottslighet som ett område systemen skall täcka. 

Lansgård menar att regleringen för banker har ökat sedan 2008 och påpekar att en del av 

regelverken är kopplade till att banken har oktroj. Strangert och Sanmark är av samma 
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åsikt och båda anser att bankbranschen är en reglerad bransch och anger vidare att 

Finansinspektionens regler samt utredningar om andra banker är väldigt viktiga. 

Strangert anser dock att det finns relativt lite omskrivet om IYEB i Finansinspektionens 

regler. 

5.4.2. COSO-modellen och övriga modeller 

Handelsbanken 

Jonerot anger att COSO-modellen används som ett kommunikationsmedel för hur 

banken arbetar då modellen gör att arbetssättet kan beskrivas mer förenklat. Jonerot 

anger vidare att COSO-modellen i första hand används för att den ser på verksamheten 

på samma sätt som banken själv gör och detta har inneburit att banken följer modellen 

relativt strikt. Samtliga komponenter i COSO-modellen är lika viktiga enligt Jonerot då 

alla är nödvändiga för att en god intern kontroll skall föreligga. Jonerot uttrycker det 

som ”det är som byggklossar i ett hus. Man kan inte säga att grunden är viktigare än 

taket, då blir det inget hus”. Samma tankesätt appliceras när den interna kontrollen 

utvärderas; en sammanvägning av samtliga komponenter utförs och beskriver den 

nuvarande situationen.  

Nordea 

Rosenqvist anser att COSO-modellen är en väldigt bra modell som används mycket. 

COSO-modellen har funnits under en relativt lång period till skillnad från andra 

modeller som blivit aktuella men sedan snabbt försvunnit. Detta beror enligt Rosenqvist 

på att COSO-modellen har en grundläggande struktur som både stora och små företag 

har lätt att relatera till. Nordea använder sig av COSO-modellen för att formulera sig 

och tänka kring intern kontroll. Hon anser att COSO genomförde ett väldigt bra 

grundläggande arbete då de arbetade fram en beskrivning som olika kategorier av 

människor i ett företag kan relatera till. COSO-modellen operationaliseras ned till lägre 

organisationsnivåer för att de ansvariga i första linjen skall kunna använda modellen för 

sin personal. COSO-modellen kan enligt Rosenqvist ses som en förebild då andra 

modeller inom Nordea skapas. COSO-modellen kan således ses som en grundläggande 

modell som kompletteras för att öka förståelsen av interna instruktioner hos 

medarbetarna.  

SEB 

Lundén menar att SEB har utgått från flera olika regelverk, bland annat COSO-

modellen, när de har skapat en hållbar modell för bolagsstyrning och riskhantering. 

COSO-modellen var bland annat utgångspunkt då ett arbete utfördes med syfte att 

harmonisera arbetet inom de olika riskkontrollfunktionerna. Lundén tror att de allra 

flesta banker bygger vidare på bland andra COSO-modellen i arbetet att implementera 

en egen anpassad intern modell. COSO utgör en viktig ”best practice” men Lundén 
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tillägger att det även finns andra regler att ta hänsyn till, exempelvis 

Finansinspektionens regler. 

Swedbank 

Strangert anger att COSO-modellen enbart visar en del av Swedbanks verksamhet men 

ändå följs på grund av börsnoteringen. Strangert menar att då COSO-modellen enbart 

täcker en del av TLD, den första linjen och det övergripande ansvaret i form av styrelse 

och VD, kan den även användas inom ett tillverkande företag. Finansinspektionens 

regler är strängare och helt styrande för bankens tillståndskrävande verksamhet. Detta 

innebär att COSO-modellen inte täcker allt och behöver byggas ut med linje två och tre, 

vilket fullgörs i TLD. Detta har inneburit att Swedbank i första hand följer regler som 

krävs för oktrojen. 

Sanmark och Strangert anger att Swedbank är inne i en process då banken går från att 

använda ett stort exakt regelverk till att använda ett generellt och värderingsstyrt sådant 

med övergripande instruktioner. Syftet med det nya regelverket är att medarbetare inte 

skall kunna gömma sig bakom exakta regler och det blir således en etisk kompass för 

medarbetarna. Sanmark redogör för en koppling till Finansinspektionen som även de 

ger ut övergripande instruktioner som inte innehar en hög detaljgrad. Det finns alltid en 

risk att medarbetare kan hitta kryphål i detaljerade regler och inom det nya 

etikregelverket är ”accountability” ett centralt begrepp. Detta innebär att medarbetare 

skall stå för sina handlingar och veta vilka konsekvenser dessa medför. Det nya 

regelverket tillämpar tre aspekter då en tveksam situation uppstår; transaktioner och 

beslut medarbetare tar ska vara (1) lagliga, (2) etiska och (3) försvarbara. Strangert 

menar att banken skall kunna stå för vad som sagts, det innebär att en handling ska vara 

försvarbar om den kommer till publik kännedom.  

5.4.3. Three Lines of Defence 

Handelsbanken 

Ramfelt anger att den tredje försvarslinjen, internrevision, har till uppgift att utvärdera 

den interna kontrollen. Compliancefunktionen som tillhör den andra försvarslinjen 

arbetar inte med det området utan genomför en utvärdering av verksamhetens risker. 

Samma funktion skall säkerställa att verksamheten bedrivs enligt lagar, regler och 

instruktioner. 

Nordea 

Rosenqvist menar att i TLD inom Nordea ligger ansvaret för den interna kontrollen ute 

hos första linjen, det vill säga bankkontorschef, chef för markets och dylikt. Dock har 

styrelsen det övergripande ansvaret för bankens interna kontrollsystem. En person i 

första linjen skall inte kunna säga ”jag visste inte, jag kunde inte, jag ville inte” utan 
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ansvaret ligger där oavsett. Inom andra försvarslinjen befinner sig Nordeas 

riskorganisation och compliancefunktion. Den sistnämndas uppgift är att dels hjälpa 

organisationen med den interna kontrollen och dels monitorera den. Funktionen bidrar 

även med olika typer av analyser och ser till att relevanta regelverk finns på plats. 

Inom den tredje försvarslinjen, där internrevision befinner sig, blir arbetet effektivare 

om den andra försvarslinjen gör vad de skall. I deras uppgift ingår bland annat att 

kontrollera att andra försvarslinjen sköter sitt arbetsområde, att det finns processer och 

system som fångar upp eventuella fel och en process för att hantera dessa fel. Hon 

tillägger att internrevision utvärderar, men inte avgör, hur den interna kontrollen skall 

utformas. Internrevision är en oberoende funktion, men Rosenqvist tillägger att 

internrevision är så oberoende den kan vara och syftar då på det faktum att funktionens 

medarbetare är anställda inom organisationen. 

SEB 

Person A menar att det är internrevisions uppgift att kontrollera om de interna reglerna 

är implementerade. Person B anger att internrevision granskar och utvärderar hur väl 

den interna kontrollen är organiserad och fungerar ute i organisationen. Lundén tillägger 

att trenden tyder på att compliancefunktionen också får mer och mer ansvar. Historisk 

sett har compliancefunktionen primärt hanterat frågor runt intressekonflikter, 

sundhetsfrågor i värdepappershandel, motverka insiderbrott och marknadsmissbruk.  

Swedbank 

Första och andra försvarslinjen har till uppgift att lösa problem som uppstår vilket tredje 

försvarslinjen, där Lansgård är chef, inte har något ansvar för. Hon menar att det är 

viktigt att förstå att det är styrelsen som är chef över internrevision och inte bolagets VD 

eftersom syftet med att vara en oberoende funktion annars faller. Lansgård förklarar 

vidare att modellen med försvarslinjer är relativt ny och menar att gränsdragningen 

mellan den första och den andra försvarslinjen är något otydlig. Med detta menar hon att 

det råder oklarhet angående vilken funktion som inrättar kontroller och vilken som 

kontrollerar. Strangert är dock av en något annorlunda åsikt då hon menar att 

huvudprincipen är att den första försvarslinjen ansvarar för sina egna risker. Strangert 

anger vidare att compliancefunktionen kontrollerar att den första försvarslinjen har god 

intern kontroll över sina risker. Lansgård menar att compliancefunktionen är en relativt 

ny funktion och inte har samma nivå av internationella standards som den tredje 

försvarslinjen har att arbeta med. Därför kan dess arbete bli något trevande och se olika 

ut organisationer emellan och det är tydligt att denna försvarslinje är under uppbyggnad.  

Lansgård förklarar skillnaden mellan compliancefunktionen och internrevision som att 

den förstnämnda har mer operativt ansvar och är ute i verksamheten medan 

internrevision gör stickprov och kontrollerar. Compliancefunktionen är med och arbetar 
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fram underlag för att beslut skall fattas och ibland är de med och implementerar olika 

typer av förändringar och övervakar att implementering säkert sker. Hantering av 

regelverk som krävs för att få driva tillståndspliktig verksamhet är 

compliancefunktionens uppgift. Lansgård poängterar att uppkomsten av en andra 

försvarslinje har varit till fördel för internrevisions arbete. Numera skall internrevision 

framförallt kontrollera den andra försvarslinjens arbete, även om de ibland genomför 

stickprov inom den första försvarslinjen. Lansgård tror att internrevision har det lättare 

att vara oberoende i Sverige än vad det är i andra länder där Swedbank bedriver 

verksamhet. Detta eftersom de utländska internrevisionsfunktionerna har färre 

medarbetare vilket gör att enheterna lättare blir integrerade och yrkesmässigt är inte 

detta att föredra.  

5.4.4. Riskbedömning 

Handelsbanken 

Risken för att förlora tillgångar samt risken för att förlora anseende går hand i hand 

enligt Jonerot. För mycket IYEB kan leda till att banken tappar i anseende och därmed 

riskerar att förlora större summor än bara de som direkt kan härledas till den specifika 

händelsen. Orsaker Ramfelt lyfter fram som kan öka de risker Jonerot nämnt är 

felrekrytering och dåligt ledarskap. Han vidareutvecklar detta genom att förklara att 

banken så långt det är möjligt internrekryterar personal och menar att rätt rekrytering är 

viktigt för att undvika fel personer på känsliga befattningar. Ramfelt menar vidare att 

det är skillnad på riskbedömning mellan oegentligheter som inträffar frekvent till små 

belopp och oegentligheter som omfattar stora belopp men som inträffar väldigt sällan. 

Anledningen till detta är att de oegentligheter som inträffar mindre frekvent också ger 

banken färre tillfällen att rätta till dem då de inte har samma erfarenhet av dessa. 

Därmed krävs fantasi för att försöka se risken och täppa till den. 

Både Jonerot och Ramfelt anger att det alltid rör sig om en avvägning mellan 

väsentlighet och risk när bedömning rörande hur mycket resurser som avvaras 

genomförs. Båda menar att nyttan med att eliminera alla felaktigheter inte alltid 

överstiger vad felaktigheten kan kosta och då är det inte ekonomiskt försvarbart att 

arbeta bort risken. Jonerot anser att Handelsbanken säkerligen är beredda att lägga ner 

resurser på den interna kontrollen som innebär en högre kostnad än vad den IYEB de 

stävjar skulle innebära. 

Nordea 

Rosenqvist anser att det i den första försvarslinjen är viktigt att satsa på den interna 

kontrollen och arbeta mot en nollvision. Dock ligger fokus vid riskbedömning på andra 

aspekter än enbart den ekonomiska brottsligheten. Det finns avdelningar där absolut 

nollvision råder medan det i andra delar av banken inte är ett krav då det inte hanteras 
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samma belopp. Ett exempel på en avdelning där nollvision råder är avdelningen för 

värdepappershandel där stora belopp är i rörelse. 

SEB 

Konceptet med riskhantering handlar enligt Person A om att affärsenheter själva skall se 

sina risker. Ett antal fördefinierade riskscenarier har enligt Lundén tagits fram och alla 

avdelningar skall utifrån ett självskattningsinstrument analysera sina risker. Person B 

betonar att respektive chef ansvarar för avdelningens risker. Denna skall bland annat 

säkerställa att processerna och rutinerna är fullgoda och att kontoavstämningar 

genomförs. Denna skall även trygga att det finns arbets- och ansvarsfördelningar samt 

arbetsinstruktioner. Förutom att det är kontorschefens ansvar kontrolleras detta arbete 

även av någon ytterligare person med jämna mellanrum. Lundén tillägger att denna 

riskbedömning ligger till grund för vad man anser behöver rättas till och hur resurserna 

som tillhör compliancefunktionen skall fördelas eftersom resurser skall läggas där 

risken är hög. Hur mycket resurser som skall läggas ner anser Lundén att det finns flera 

perspektiv på. Med anledning av tillståndspliktig verksamhet och ryktesrisken ser 

banken till att ha en god intern kontroll och utifrån dessa aspekter anser Lundén att 

nolltolerans råder. Bankverksamhet bygger mycket på stabilitet och det är av stor vikt 

att rykten rörande en bristfällig reglering inte börjar spridas. Lundén påpekar dock att 

banken också måste arbeta riskbaserat genom att se till branschstatistik, statistik över 

incidenter och analysera typen av incidenter. 

Swedbank 

Internrevision genomför enligt Lansgård en omfattande årlig riskbedömning vilken 

resulterar i en riskbild och planer för hur dessa risker skall hanteras. Riskbedömningen 

uppdateras kontinuerligt under året och eventuella omprioriteringar genomförs. Andra 

avdelningar genomför egna riskbedömningar som sedan jämförs med internrevisionens 

eftersom andra avdelningar kan se risker ur ett annat perspektiv. Compliancefunktionen 

granskar kontorsverksamhetens arbete för att sedan ange förslag på eventuella 

förbättringar. Huruvida granskning skall genomföras eller ej beror på riskstorleken och 

utgångspunkten är att en risk inledningsvis är av en viss storlek för att sedan minskas då 

ett antal kontrollaktiviteter vidtas. Den risk som är större efter att kontrollaktiviteter 

vidtagits fokuseras i compliancefunktionens arbete.  

Strangert anger att det alltid rör sig om en avvägning mellan hur mycket resurser som 

skall läggas på deras arbete jämfört med den nytta banken erhåller. Statistik över 

incidenter förs via incidentrapportering vilket resulterar i eventuella mönster över olika 

incidenter och om en incident ökar kontrolleras den mer. Strangert klargör att 

bankverksamhet är en tillståndskrävande rörelse som innebär att krav på vissa 

aktiviteter ställs. Detta innebär att om mer resurser krävs till compliancefunktionen är 

det ett måste för att behålla tillståndet för verksamheten.  
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5.4.5. Kontrollaktiviteter mot individuell yrkesbaserad ekonomisk 

brottslighet 

Handelsbanken 

Enligt Jonerot och Ramfelt förebygger Handelsbanken IYEB genom tydliga 

instruktioner för arbetet. Jonerot menar att Handelsbanken även bygger in kontroller i 

olika system som bland annat kräver att arbetet delas upp och Ramfelt anger att denna 

dualitetsprincip är grundläggande. En annan förebyggande åtgärd är enligt Ramfelt 

internrevision som är förebyggande i det avseendet att funktionen är avskräckande, 

risken för upptäckt så stor att medarbetaren avhåller sig. Jonerot poängterar även att det 

är viktigt att kunden är informerad om vad som utförs så denna kan reagera om något är 

fel. Enligt Ramfelt finns det även olika kontroller som har ett upptäckande syfte, ett 

exempel på detta är internrevision. Ramfelt anser vidare att det är viktigt att bra 

ersättningsmodeller finns. Här menar Ramfelt att det är viktigt att organisationen har en 

struktur och ansvarsfördelning som gör att det inte finns en rädsla hos kontrollanten att 

dennes lön skall påverkas av granskningsresultatet. 

Jonerot menar att i den mån det är möjligt försöker Handelsbanken bygga in sina 

kontroller i systemen eftersom säkerheten ökar då en medarbetare inte kan kringgå 

kontrollen. Men det finns också områden där det ej är lämpligt eller väldigt kostsamt att 

bygga in kontrollen i systemet, här måste en avvägning ske om vad som är en rimlig 

intern kontroll. Banken strävar inte heller efter ett ”idiotsäkert system” enligt Jonerot 

eftersom processerna inte skall vara omöjliga att genomföra. 

Jonerot anser att banken har bättre kunskap om personer som rekryteras internt och 

menar att de som rekryteras till chefspositioner inom banken i stor utsträckning har 

börjat sin karriär på en lägre befattning. Ramfelt framhåller att trots att det 

grundläggande är rekryteringsprocessen kan saker naturligtvis inträffa under 

anställningstiden. Enligt Jonerot finns det alltid personer som innehar en nyckelställning 

men Ramfelt anser att detta till viss del undviks då Handelsbanken är en så stor bank att 

de har förmånen att dela upp ansvaret på fler individer.  

Nordea 

Rosenqvist anger att Nordea gärna vill arbeta förebyggande eftersom resurserna 

troligtvis redan är förlorade om IYEB upptäcks i efterhand. Rosenqvist nämner att på en 

övergripande nivå skall medarbetare inte hantera ärenden själv utan det skall finnas 

minst en person till närvarande. Genom att använda en arbetsfördelning där flera 

personer är involverade i det flödet undviker banken att medarbetare ger fördelaktiga 

lån till familjemedlemmar och dylikt. Ansvarsfördelningen i en organisatorisk struktur 

måste följas upp genom att rent praktiskt begränsa vilken behörighet en medarbetare har 

i vissa system enligt Rosenqvist och hänvisar till Société Générale-skandalen. Om en 
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medarbetare fortfarande har behörighet att registrera data fast denna inte längre har 

arbetsuppgifter inom området skapas luckor. 

SEB 

Person A anger att eftersom det alltid finns en risk för att personal kan frestas att begå 

IYEB har banken i första hand som uppgift att arbeta proaktivt för att förhindra detta. 

Lundén menar att det är viktigt att arbeta både förebyggande och upptäckande, dessa 

hör ihop och banken kan inte negligera någon av dem. Person A menar att banken 

arbetar mycket med medvetenhet; utbildning och information skall medvetengöra risker 

för medarbetarna. En följd är då att det finns många interna regler att följa inom banken 

vilka utgörs av olika policyer och instruktioner.  

Person B menar vidare att en sund ansvars- och arbetsfördelning är viktig samt att 

medarbetare inte ensamma skall utföra en transaktion. Lundén menar att 

dualitetsprincipen är en grundförutsättning inom bankbranschen. I samband med 

dualitetsprincipen blir också frågan om vilka som arbetar med varandra aktuell, 

exempelvis ska inte en man och hustru arbeta tillsammans. Dualitet i arbetet är inte 

alltid inbyggt i bankens system utan stundtals utgör den andra delen i transaktionen en 

efterkontroll vid ett senare tillfälle. Person B anger vidare att kreditbeviljning är 

omgärdad av regler för hur stor beslutanderätt enskilda medarbetare har och detta 

reflekterar att ju större belopp som lånas ut desto fler personer och kompetenser behöver 

involveras i beslutsprocessen. Även funktionen Chinese Walls är enligt Lundén ett sätt 

att motverka IYEB. Person A menar att det är ett pågående arbete att utveckla processer 

och rutiner för att både förhindra och upptäcka ovan nämnda brottslighet. För att 

upptäcka IYEB nämner Lundén till den incidentrapportering som förs. 

Andra kontrollaktiviteter som tillämpas inom banken är enligt Lundén 

arbetsfördelningar och access-begränsningar till olika system. Det sistnämnda innebär 

att en medarbetare inte ska ha behörighet till ett system om det inte krävs för att utföra 

arbetsuppgifter. Behörighetsfrågan hanteras enligt Lundén i vissa avseenden per 

automatik medan det i andra avseenden måste ske manuellt. Vidare anser han att det 

bästa vore om accessbehörigheten alltid skedde per automatik men då bankbranschen 

befinner sig i en komplex IT-miljö är detta inte alltid möjligt.  

Samtliga personer som tar anställning inom SEB skall enligt Person A 

bakgrundskontrolleras enligt särskilda koncept; Basic eller Extended. De 

bakgrundskontroller som sker inom Basic innehåller enligt Person A bland annat en 

kreditupplysning, en översikt över personens finansiella situation, ett utdrag ur 

kriminalregistret, kontroll av angiven examen samt en noggrann referenstagning. 

Bakgrundskontroll vid anställning av olika nyckelpersoner och höga chefer sker enligt 

Extended som utöver tidigare nämnda kontroller dessutom innehåller en 

bakgrundskontroll av mediaryktet samt en finansiell kontroll av familjemedlemmar till 
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personen. En utmaning för banken i samband med rekrytering som Person A påtalar är 

de personer som arbetar tillfälligt i banken, exempelvis som konsulter. Kontroller av 

medarbetare som genomförs då anställningen pågått en tid, så kallad rescreening, är inte 

tillåtet i Sverige. Det är facket som beslutat detta vilket gör att sådana kontroller inte 

genomförs även om de kanske vore användbara.  

Nyckelpersonsberoende finns inkluderat i bankens självskattningsinstrument eftersom 

affärsområden kan löpa risk för att stanna av om någon lämnar sitt arbete. Att 

dokumentera sådant menar Lundén är viktigt men banken kan inte lägga hur mycket 

resurser som helst på det eftersom att verksamheten dagligen måste fungera. Risken 

kring medarbetare som arbetar med IT-system och liknande är en risk som är svår att 

skydda sig mot hävdar Lundén. Det är ingen större skillnad på om det är en 

nyckelperson eller om det är en person på rätt ställe hävdar han och menar att det allra 

säkraste sättet för att skydda sig mot detta är att ha ett vattentätt anställningsförfarande. 

Swedbank 

Lansgård menar att dualitetsprincipen är viktig men påpekar att det även är viktigt att 

arbetsgrupper inte alltid består av samma personer då dessa lätt kan samarbeta. 

Lansgård anger vidare att banken i den mån det är möjligt försöker bygga in 

automatiska kontroller i processer. Hon menar att mycket fokus ligger på att rätt 

personer skall ha tillgång till systemen och anger att spårbarheten är en viktig del av 

systemen; det skall synas när medarbetaren loggat in och vad denna har gjort. Vid IYEB 

anger Strangert att ingen enhetlig konsekvens tillämpas utan följden beror på hur 

allvarligt brottet anses vara. Ibland kan det kosta banken mycket resurser att låta någon 

gå eftersom det kan uppkomma en arbetsrättslig tvist. Detta är dock en kostnad banken 

är villiga att bära enligt Strangert eftersom personen i fråga inte blir kvar på 

arbetsplatsen. 

Strangert känner till kontrollfunktionen som används i USA vilken innebär att 

medarbetare beordras semester över ett månadsskifte per år och därmed inte får tillgång 

till bankens system. Detta är dock inget Swedbank arbetar med för tillfället även om 

Lansgård påpekar att det verkar vara en bra kontrollfunktion. Slutligen påpekar 

Sanmark att Swedbank hanterar riskpersoner i enlighet med det nya regelverket på 

området (FFFS 2011:1). Det normala förfarandet vid nyrekrytering är att personens 

bakgrund kontrolleras genom en kreditupplysning samt ett utdrag ur brottsregistret, men 

Strangert tillägger att mycket av rekryteringen sker internt. Om en person skall anställas 

till en tyngre position eller uppdrag genomförs en än djupare undersökning kring 

personen i fråga. Även Strangert påpekar att en person som varit anställd på banken 

under en längre tid inte granskas under anställningens gång.  

Nyckelpersonkompetens är svårt att hantera enligt Lansgård och menar då inte utifrån 

ett riskperspektiv utan istället mer utifrån att verksamheten inte skall fungera. Det som 
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talar emot att nyckelpersonberoendet helt skulle kunna elimineras menar Lansgård är att 

det skulle uppstå orimligt stora organisationer som blir kostsamma och där arbetet inte 

räcker till åt alla. Lansgård nämner att medarbetare som arbetar med IT-relaterade 

frågor är kunniga inom sitt ämne och att det måste kontrolleras att dessa personer inte 

bygger system som är till fördel för dem själva. Detta menar Lansgård är en stor risk 

som banken är medveten om. 

5.4.6. Whistle blower-funktion 

Handelsbanken 

Jonerot anger att i de instruktioner banken använder sig av, och som medarbetarna 

skriver under, framgår att en medarbetare vid misstänkt IYEB skall rapportera detta 

uppåt i organisationen. Vanligtvis sker rapporteringen till lämplig chef eller 

internrevision. Dock anger Ramfelt att det ibland kommer rapporter till 

compliancefunktionen. Enligt Jonerot kan detta rapporteringssystem ses som en typ av 

whistle blower och han förklarar vidare att Handelsbanken funderar på att införa en 

formell whistle blower-funktion som i så fall skulle innebära att en medarbetare kan 

anmäla något anonymt. Han tillägger dock att en sådan funktion inte skulle leda till 

många fler anmälningar och syftar då på att svårigheten är att medarbetare normalt inte 

tror att deras närmsta kollegor är brottsliga och därför blir chockade i efterhand. 

Detsamma gäller för en medarbetares chef; medarbetaren har förmodligen inte ens 

funderat runt möjligheten att chefen är brottslig. Ramfelt utvecklar förmågan att 

rapportera ytterligare och menar att detta är en svår fråga som kräver både högt i tak i 

organisationen samt integritet hos medarbetarna. Förhoppningsvis kan en medarbetare 

undvika att begå brott genom att tala med sin närmsta chef om exempelvis privata 

problem. Förmågan att rapportera en chef kräver integritet av en medarbetare och är en 

klassisk problematisk fråga enligt Ramfelt.  

Nordea 

Rosenqvist anger att internrevision som enhet inte är en formell whistle blower-

funktion. Men det händer att funktionen ibland får anonyma brev som leder till att de 

måste göra en egen bedömning. Dock betonar Rosenqvist att oavsett utfall kan det vara 

en signal att någonting inte fungerar och detta tas med i internrevisionens bedömning 

om var resurser skall läggas.  

SEB 

Whistle blower-funktionen inom SEB fungerar enligt Lundén som sådan att 

medarbetaren fritt kan välja om denna vill rapportera till compliancefunktionen eller till 

internrevision. Rapporteringen sker inte alltid anonymt men det finns en möjlighet att 

vara det, något som Lundén dock påpekar kan påverka om compliancefunktionen eller 

internrevision kan ingripa eller ej och det bör medarbetaren vara medveten om. Person 
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B lyfter fram att internrevision eller compliancefunktionen inte har någon skyldighet att 

avslöja vem som anmält den misstänkta oegentligheten. Person B menar att funktionen 

fungerar väl och är en bra rutin som hör till internationell marknadsstandard. Mycket av 

det som rapporteras via funktionen saknar dock substans då det ofta rör sig om skvaller 

och avundsjuka. Trots att banken kontinuerligt påminner om funktionen menar Lundén 

att den behöver fortsätta utvecklas, vilket idag sker. De är i dagsläget inte helt nöjda 

med hur denna fungerar då det kan bli rörigt för medarbetaren att själv välja vem denna 

skall vända sig till.  

Swedbank 

I dagsläget hanteras Swedbanks whistle blower-anmälningar av compliancefunktionen. 

Dock betonar Lansgård att även internrevision kan få rapporter om att det är dålig 

kontroll och därefter genomförs en granskning. Strangert förklarar att medarbetaren kan 

skriva ut en blankett och sedan posta den anonymt till compliancefunktionen. Hon 

menar vidare att anmälningar som erhålls via funktionen sällan är av allvarlig art och 

anger dessutom att funktionen missbrukats av medarbetare som inte kommit överens 

med varandra.  

5.4.7. Granskning och utvärdering  

Handelsbanken 

Jonerot anger att internrevision årligen går igenom sina rutiner baserat på den kunskap 

de har av vad som hänt historiskt samt vad de tror skulle kunna inträffa. Vid dessa 

genomgångar utförs en bedömning och eventuella förändringar föreslås. Om IYEB 

rapporteras genomförs en utredning av internrevision där de granskar vad som skett och 

försöker skapa förståelse för situationen. I utredningen utvärderas hur det kunde inträffa 

och om bedömningen visar att den interna kontrollen varit svag föreslås en förstärkning 

på det specifika området. Om en extra oplanerad utvärdering skulle behövas kan detta 

föranletts av en händelse av speciell karaktär eller att en känsla av att något inte är rätt 

uppstått. Då skandaler av typen HQ-bank inträffar genomförs alltid en utvärdering med 

funderingar som ”hur ser det ut hos oss?”. Jonerot menar att de flesta ändringar i 

arbetssättet inte beror på att IYEB inträffat utan snarare att ett regelverk på någon plats i 

organisationen inte helt följs. Detta beror ofta på att det finns ett motstånd i 

organisationen och uppgiften blir att fundera på hur en större acceptans kan uppnås. 

Fokus ligger även på att ge tydligare instruktioner och markera att det är viktigt att 

arbetet sker på ett visst sätt.  

Nordea 

Enligt Rosenqvist presenterar internrevision årligen en sammanfattning som ger deras 

bild av bland annat den interna kontrollen. Fokus ligger på de mest riskfyllda områdena 

samt områden med stora transaktionsmängder och stora värden eftersom det är omöjligt 
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att granska allt. Det genomförs även självutvärderingar av olika enheter som utgår från 

en checklista. Rosenqvist menar att de senaste åren har varit turbulenta vilket då kan 

påverka bankens riskbild.  

De granskningar internrevision genomför omfattar en detaljerad analys och en 

kartläggning över vilka nyckelkontroller som finns. Internrevision identifierar dessa och 

verifierar att de fungerar. Därefter lämnar internrevision rekommendationer på 

förbättringsåtgärder åt enheten. Enheten svarar på dessa och deras svar utvärderas av 

internrevision och om det behövs begärs kompletteringar. Slutligen avger internrevision 

omdöme huruvida de planerade åtgärderna bedöms som tillfredsställande eller ej. 

Rosenqvist understryker vikten av att den muntliga dialogen sammanfattas skriftligt i en 

sådan stor koncern som Nordea. Varje gång en skandal inträffar i en annan bank anger 

Rosenqvist vidare att Nordea ser över sin egen verksamhet och ställer frågan: ”kan det 

hända här?”. Även led som befinner sig längre ner i den organisatoriska hierarkin kan 

påtala fel menar Rosenqvist och internrevision försöker hålla sig uppdaterade med vad 

som händer i organisationen. 

SEB 

Person B anger att internrevision presenterar en revisionsplan för bankens styrelse 

vilken innehåller de processer, system och rutiner och kontroller som skall granskas. På 

grund av det stora antalet transaktioner som genomförs varje dag är det en omöjlighet 

för internrevision att granska samtliga. Därför används ett riskbaserat synsätt som 

innebär att granskningen fokuseras på de som internrevision bedömer vara de mest 

väsentliga riskerna. Dock finns även vissa granskningar som genomförs med en viss 

periodicitet. Vid skandaler som den hos HQ Bank och Socitété Générale menar både 

Person A och Person B att banken alltid blir påverkad och följden blir att en genomgång 

av bankens verksamhet och rutiner genomförs. 

Lundén anger att vid bedömning av om den interna kontrollen är tillfredsställande 

arbetar compliancefunktionen med riskscenarier som kräver olika analyser. Dessa kan 

exempelvis beröra om det finns tydliga rapporteringsvägar, en tydlig 

organisationsstruktur, om medarbetarna vet var dessa skall vända sig eller om händelser 

blir rapporterade på ett korrekt sätt. Ibland måste områden kompletteras och Lundén 

förklarar att komplettering är den svåraste delen. Som stöd för utvärdering finns olika 

typer av checklistor som medarbetare är väl medvetna om. Lundén tillägger att en stor 

utmaning för banken är att säkerställa att medarbetarna är medvetna om vilka typer av 

interna regler som gäller då det finns en stor mängd sådana. Person B förklarar att det 

händer att de får klagomål från kunder som berör oklara transaktioner och dessa tar 

banken på allvar. Om åtgärder behöver vidtas genomför normalt det berörda 

affärsområdet detta på egen hand men compliancefunktionen kan ha en rådgivande roll, 

dock lägger Lundén särskild vikt vid funktionens oberoende. Lundén pekar dock på att 
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de kan ha olika uppfattningar kring åtgärder och syftar på att avdelningar kan se olika 

på riskaptit. 

Swedbank 

Lansgård lyfter fram att beslut angående vad som ska granskas kan bestämmas utifrån 

fem olika aspekter. 

1. Granskningar som EU eller FI kräver, prioriterade granskningar, 

2. bankens egen riskbedömning, 

3. på begäran av styrelsen, 

4. på begäran av ledningsgruppen eller 

5. vid skandaler inom branschen.  

När internrevision arbetar med olika projekt har de en lista där det står vad som skall 

finnas med. Lansgård anger att då en årlig riskbedömning är genomförd beslutas vilka 

granskningar som ska ske. Framkommer det att något inte är helt tillfredsställande förs 

en dialog med berörd försvarslinje över åtgärdandet. Beslut rörande vilka åtgärder som 

skall genomföras, vem som skall genomföra dem och vem som är ansvarig tas i 

samspråk. Internrevision återkopplar efter avtalad tid för att kontrollera att problemet är 

åtgärdat. Lansgård tillägger att bankens VD föreslagit att de chefer som inte åtgärdar 

påpekade problem kommer att påverkas genom hur de mäts och styrs framöver. 

5.4.8. Orsaker bakom individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet 

Handelsbanken 

Jonerot menar att de flesta personer har en hög etik från början och uttrycker det som 

”även om det vore enkelt och även om det inte skulle upptäckts hade man inte gjort det”. 

Detta kan dock skilja mellan olika företag och kan härledas till företagskulturen. Här 

återkommer Jonerot till hög etik, god intern kontroll och allvarliga konsekvenser. 

Jonerot nämner ett flertal anledning som han tror kan leda till att personer begår IYEB. 

Bland annat tror han att momentets spänning kan vara viktig för vissa. Ramfelt menar 

vidare att det kan vara av personliga skäl en medarbetare begår IYEB. Även Jonerot tror 

att en tråkig privat situation där det riktas krav mot personen som denna inte lever upp 

till kan vara avgörande, det kan exempelvis röra sig om en partner som vill ha mer än 

vad ekonomin tillåter. Ramfelt anger vidare att om en medarbetare blir utsatt för hot kan 

en person som annars är tillförlitlig agera felaktigt. Ramfelt nämner även att en risk 

angående IYEB är att en brottslig organisation placerar en av sina medlemmar i en bank 

för att på så sätt kunna förskingra. 

Både Jonerot och Ramfelt belyser en situation som innebär att all IYEB inte initialt är 

planerad då de menar att en medarbetare kan begå ett misstag i sin yrkessituation. 

Medarbetaren försöker sedan rädda den uppkomna situationen vilket till slut kan 
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innebära att medarbetaren gör något brottsligt för att rädda situationen. Detta kan 

eskalera till en kedja av brott som medarbetaren inte upplever att denne kan hoppa av 

ifrån. Ramfelt poängterar att detta är ett klassiskt tillvägagångssätt inom 

tradingverksamheten. Slutligen kan tillfället även göra tjuven enligt Jonerot; en person 

kan bli frestad eftersom tillgångarna finns där. Han menar att det är Handelsbankens 

uppgift att se till att pengarna som finns är otillgängliga, samt att risken för att tillgripa 

dem är så hög att medarbetaren vet att denna kommer bli upptäckt förr eller senare. 

Nordea 

Rosenqvist anser att det kan vara svårt att förstå varför vissa personer begår brott på 

arbetsplatsen. ”Givetvis är det oerhört tragiskt med folk som har kommit undan med 

jättelite pengar och har förstört sitt liv och då kan man fundera, varför gjorde de det?” 

Rosenqvist nämner en uppdelning mellan den lilla och den stora nivån. På den lilla 

nivån kan tillfället ofta göra tjuven och det tillsammans med att personen hamnat i en 

ekonomisk knipa öppnar upp för IYEB. På den lilla nivån tror Rosenqvist även att 

skilsmässa och ”jag ska bara…” spelar stor roll. De riktigt stora skandalerna har dock 

handlat mer om prestige och rykte enligt Rosenqvist, hon exemplifierar detta genom en 

”stjärnhandlare” som försöker rädda upp dåliga affärer. Syftet från början är inte att 

vinna pengar utan att upprätthålla sin status och därmed fortsätta bli bra belönad i 

bankens vanliga system.  

Rosenqvist framhåller bankens ansvar; de skall ha system som gör att en medarbetare på 

den lägre nivån inte blir frestad eftersom det ska finnas system på plats. Om banken 

fallerar i det hänseendet kan en sedan länge anställd person veta att ett system är mindre 

säkert och utnyttja detta. Vidare menar Rosenqvist att ”i ett sådant fall uppmanar vi inte 

till brott men vi motverkar det inte heller”. Slutligen säger Rosenqvist att hon tror att det 

är få, om ens några, som är så förslagna att de tar anställning på en avdelning och 

samtidigt har en plan för att gå vidare inom banken för att i framtiden kunna begå 

IYEB. 

SEB 

Person A förklarar att den absoluta huvuddelen av medarbetarna inte är benägna att 

begå IYEB men att det alltid finns en risk för att det finns personal som har en annan 

karaktär. Det kan finnas många olika orsaker bakom IYEB enligt Person A; missbruk av 

alkohol, spel eller narkotika kan ha medfört att individen fördärvat sin ekonomi. En 

annan orsak kan vara ett missnöje hos medarbetaren som bottnar i exempelvis en 

utebliven befordran. Andra orsaker bakom IYEB omfattar även det privatlivet; det kan 

finnas ett tryck utifrån på personen eller en nära anhörig som är i trångmål och behöver 

hjälp. Person B anger att det oftare är tillfälligheter som leder till IYEB än lång 

planering. Även Lundén anser att tillfället kan göra gärningsmannen. Person A håller 

med om att det är ovanligt med i förväg planerade brott, men menar att det ändock är 
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möjligt. Vidare menar Person A att hotbilden mot banker ändrats på senare tid och 

dessutom förväntas öka, vilket Person B menar kommer öka kraven på banken. Person 

A nämner att organiserade kriminella grupper numera letar efter insiders i finansiella 

institut. Person A berättar om bedrägeriet som skedde i banken under hösten 2010 där 

en person hade placerat sig på banken i syfte att begå brott och detta skedde från dag ett.  

Swedbank 

Lansgård menar att orsaker bakom IYEB kan vara att en individ hamnat i ekonomiska 

svårigheter eller är fast i någon typ av beroende. Strangert och Sanmark ger exempel så 

som skilsmässa och Strangert anser vidare att tillfället påverkar om ett brott begås eller 

ej, ”tillfället kan göra tjuven”, en åsikt Lansgård delar. Strangert anser inte att det är 

särskilt vanligt att en person tar anställning i banken med en långt gången plan för att 

begå IYEB genom att lära sig olika system och processer. Dock berättar Strangert att 

det finns allmänna exempel på personer som arbetat inom många olika banker och 

därmed lärt sig deras system för att senare utnyttjat detta i sin anställning för att utföra 

IYEB. Sanmark och Strangert framhåller att bankanställda som arbetar med trading 

arbetar med stora belopp och kan göra stora vinster, något som medför status och 

finansiell belöning. En medarbetare som sedan plötsligt gör en förlust kan ta stora risker 

för att dölja detta. Även Lansgård lyfter fram medarbetare som arbetar med trading som 

en yrkesgrupp som kan ha anledning till att begå brott gentemot arbetsgivaren.  
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5.4.9. Sammanfattning av studiens intervjusvar 

I nedanstående tabell presenteras en sammanfattning av de intervjusvar som är av störst 

relevans för studien. För ytterligare information samt för att se vilken 

intervjurespondent som angivit nedanstående hänvisas till de fullständiga intervjusvaren 

som återfinns tidigare i kapitlet. 

 Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

Intern kontroll 

och IYEB 

- Utsatt för risk  

- IYEB ej i fokus 

- Utsatt för risk 

- IYEB ej i fokus 

- Utsatt för risk - Utsatt för risk 

COSO-

modellen och 

övriga 

modeller 

- Tillämpar COSO 

- Internt 

kommunikations-

medel 

- Tillämpar COSO 

- Internt 

kommunikations-

medel 

- Tillämpar COSO 

- Grund för andra 

interna modeller 

- Tillämpar COSO  

- Eget internt 

regelverk 

TLD - Tillämpar - Tillämpar - Tillämpar  

- Compliance-

funktionen tilldelas 

allt mer ansvar 

- Tillämpar 

- Rollerna något 

oklara 

Risk-

bedömning 

- Ryktesrisk viktig 

- Väsentlighet vs. 

risk 

- Nollvision 

beroende på 

avdelning 

- Ryktesrisk viktig 

- Olika perspektiv 

på hur mycket 

resurser som krävs 

- Nedlagda resurser 

vs. nytta 

Aktiviteter mot 

IYEB 

- Dualitets-

principen viktig 

- Försöker bygga 

in kontroller 

- Internrekrytering 

- Dualitets-

principen viktig 

- Vill gärna arbeta 

förebyggande 

- Dualitets-

principen viktig 

 - Arbetar 

förebyggande 

- Bakgrunds-

kontroller 

- Dualitets-

principen viktig 

- Försöker bygga in 

kontroller 

- Bakgrunds-

kontroller  

Whistle 

blower-

funktion 

- Lämplig chef 

eller internrevision 

- Funderar på att 

utveckla formell 

funktion 

- Internrevision 

erhåller rapporter 

trots att de inte är 

en formell 

funktion 

- Valfrihet mellan 

compliance-

funktionen eller 

internrevision 

- Under utveckling 

- Compliance-

funktionen 

- Ibland till 

internrevision 

Granskning 

och 

utvärdering 

- Skandaler 

påverkar 

- Skandaler 

påverkar 

- Skandaler 

påverkar 

- Skandaler 

påverkar 

Orsaker 

bakom IYEB 

- Personliga skäl 

- Yrkessituation 

- Tillfället 

- Personliga skäl  

- Yrkessituation 

- Personliga skäl 

- Tillfällighet 

- Kriminella ligor 

- Personliga skäl 

- Tillfället 

- Yrkessituation 

Tabell 3: Sammanställning av studiens intervjusvar. 

5.5. Enkätundersökning 
Enkätmaterialet presenteras utifrån enkätens frågor och det fullständiga enkätunderlaget 

återfinns i bilaga 2. 

5.5.1. Three Lines of Defence 

Den första frågan undersökte om de deltagande kontorscheferna var bekanta med sin 

roll inom TLD. Hos båda bankerna är det en väldigt liten andel som anger att de är 

mycket väl bekanta med sin roll inom modellen. 
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3% 0% 
19% 

78% 

8% 19% 23% 
50% 

Mycket väl bekant Väl bekant Mindre bekant Inte bekant 

”Three Lines of Defence” är en vanligt förekommande modell för 

arbetsfördelning för vissa av bankernas avdelningar. Hur väl 

bekant är Du med Din roll inom modellen? 

Handelsbanken SEB 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Enkätfråga 1. 

5.5.2. Användning av kontrollaktiviteter 

Både fråga två och tre innehöll flera svarsalternativ och respondenterna hade möjlighet 

att ange samtliga alternativ om de så önskade eftersom en bank kan arbeta med samtliga 

av de nämnda kontrollaktiviteterna. Samtliga kontrollaktiviteter uppgavs vara använda 

på daglig basis av en andel av de tillfrågade. Andelen varierar dock i storlek mellan de 

olika kontrollaktiviteterna. Det är viktigt att observera att då 25 procent angav att den 

specifika kontrollaktiviteten används dagligen, innebär det att 75 procent uppgav att den 

inte används på daglig basis. Hos båda bankerna erhöll uppdelade arbetsuppgifter hög 

svarsprocent. Den kontrollen som fick lägst svarsprocent hos båda bankerna berör 

bakgrundskontroller vid nyanställningar. 

 

Figur 7: Enkätfråga 2. 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Checklistor 

Behörighetsregler 

Transaktionslistor 

Uppförandekod 

Ansvarsbefogenheter 

Uppdelade arbetsuppgifter 

Granskning av aktiviteter 

Tydliga rapporteringsvägar 

Riktlinjer för oegentligheter 

Kriterier för utredningsstart  

Kriterier för utredningschef 

Screening vid nyanställningar 

Vilka av dessa kontrollaktiviteter arbetar Ditt kontor med dagligen? 

SEB 

Handelsbanken 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Checklistor 

Behörighetsregler 

Transaktionslistor 

Uppförandekod 

Ansvarsbefogenheter 

Uppdelade arbetsuppgifter 

Granskning av aktiviteter 

Tydliga rapporteringsvägar 

Riktlinjer för oegentligheter 

Kriterier för utredningsstart  

Kriterier för utredningschef 

Screening vid nyanställningar 

Vilka av dessa kontrollaktiviteter arbetar Ditt kontor med, men på en icke-daglig 

basis? 

SEB 

Handelsbanken 

Till skillnad från de kontrollaktiviteter som används dagligen fick bakgrundskontroller 

vid nyanställningar högre svarsprocent av båda bankerna när det gäller 

kontrollaktiviteter som inte används dagligen. Fördelningen mellan kontrollaktiviteter 

på icke daglig basis är betydligt jämnare än föregående fråga. Dessutom är skillnaden 

mellan de två bankerna mindre då icke dagliga kontrollaktiviteter behandlas.  

Figur 8: Enkätfråga 3. 

5.5.3. Kontrollaktiviteternas betydelse för att motverka individuell 

yrkesbaserad ekonomisk brottslighet 

Samma svarsalternativ som fanns i de två föregående frågorna användes för den fjärde 

frågeställningen. I frågan ombads respondenterna ranka kontrollaktiviteterna utefter hur 

väl de ansåg att dessa motverkar IYEB. Den använda skalan sträckte sig från 1 till 4 där 

1 innebar att kontrollaktiviteten motverkar IYEB mycket väl, medan 4 innebar att 

kontrollaktiviteten inte motverkar IYEB alls. Resultatet visar att ingen kontrollaktivitet 

har fått en högre ranking än 2,6. De alternativ som erhåller lägst ranking är tydliga 

riktlinjer för hur banken arbetar med interna brott, regelbunden granskning av aktiviteter 

samt tydliga ansvarsbefogenheter. 
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82% 

18% 

Handelsbanken 

Hur ser Du på bankens interna 

kontroller? Vissa av kontrollerna är... 

… tidskrävande men inte en extra börda 

… tidskrävande och en extra börda 

… en extra börda men inte tidskrävande 

… inget av ovanstående 

2,0 

1,6 

2,0 

1,7 

1,3 

1,7 

1,3 

1,8 

1,2 

1,9 

2,5 

2,4 

2,4 

1,8 

2,0 

1,9 

1,5 

1,4 

1,5 

1,8 

1,4 

2,4 

2,6 

1,7 

Checklistor 

Behörighetsregler 

Transaktionslistor 

Uppförandekod 

Ansvarsbefogenheter 

Uppdelade arbetsuppgifter 

Granskning av aktiviteter 

Tydliga rapporteringsvägar 

Riktlinjer för oegentligheter 

Kriterier för utredningsstart  

Kriterier för utredningschef 

Screening vid nyanställningar 

Nedanstående kontrollaktiviteter anses förhindra intern ekonomisk brottslighet. 

Vänligen ranka dessa efter Din personliga åsikt om hur väl aktiviteterna förhindrar 

intern ekonomisk brottslighet. 1 representerar "förhindrar mycket väl" och 4 

respresenterar 

SEB Handelsbanken 

Figur 9: Enkätfråga 4. 

5.5.4. Uppfattning rörande intern kontroll 

Den femte frågan berörde hur bankens interna kontroller uppfattas av kontorscheferna. 

En majoritet på båda bankerna angav att de interna kontrollerna är tidskrävande. Hos 

SEB angav dessutom en majoritet av de tillfrågade kontorscheferna att de interna 

kontrollerna ses som en extra börda.  

 

Figur 10: Enkätfråga 5 Handelsbanken.  Figur 11: Enkätfråga 5 SEB. 

25% 

63% 

6% 6% 

SEB 

Hur ser Du på bankens interna 

kontroller? Vissa av kontrollerna är... 

… tidskrävande men inte en extra börda 

… tidskrävande och en extra börda 

… en extra börda men inte tidskrävande 

… inget av ovanstående 
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50% 

31% 

19% 

0% 

82% 

17% 

0% 

0% 

Mycket enkelt 

Enkelt 

Mindre enkelt 

Väldigt svårt 

Hur fungerar kontakten med 

Internrevisionsavdelningen/Group 

Internal Audit vid en misstänkt 

oegentlighet? 

Handelsbanken SEB 

56% 

31% 

13% 

0% 

76% 

23% 

0% 

0% 

Mycket enkelt 

Enkelt 

Mindre enkelt 

Väldigt svårt 

Hur fungerar kontakten med 

Complianceavdelningen/Group 

Compliance vid en misstänkt 

oegentlighet? 

Handelsbanken SEB 

5.5.5. Kontakt med berörda avdelningar och rapportering av brott 

Hur kontakten med internrevision och compliancefunktionen fungerar behandlades i 

den sjätte respektive den sjunde frågan i enkäten. En majoritet av de tillfrågade hos båda 

bankerna angav att kontakten med dessa två avdelningar fungerar enkelt eller mycket 

enkelt. Av SEB:s kontorschefer svarade en knapp femtedel att det är mindre enkelt att 

kontakta internrevision samtidigt som 13 procent av dessa chefer anser att det även är 

mindre enkelt att kontakta compliancefunktionen. Handelsbankens kontorschefer har i 

sin tur inte angett dessa alternativ i någon utsträckning alls. 

Figur 12: Enkätfråga 6.   Figur 13: Enkätfråga 7. 

I enkätfråga åtta angav en klar majoritet av kontorscheferna anger att de någon gång 

under sin anställning rapporterat ett misstänkt internt brott inom verksamheten. Av 

Handelsbankens kontorschefer hade 71 procent rapporterat ett brott medan samma siffra 

för SEB var 63 procent. På enkätfråga nio som var en öppen fråga om vad som skulle 

kunna förbättras inom banken för att förenkla rapporteringen av misstänkta IYEB inom 

verksamheten svarade bankerna likartat. Många av respondenterna angav att de 

antingen inte vet vad som skulle kunna förbättras alternativt att rapporteringen i 

dagsläget fungerar väl. Ett urval av vad som skulle kunna förbättras är; förenklade 

interna instruktioner, tydlig och synlig information om hur misstänkt IYEB hanteras, 

internutbildning med exemplifieringar, enklare rapporteringssystem samt mer 

information om ekonomisk brottslighet. 
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0% 25% 50% 75% 100% 

Karaktärsdrag 

Ekonomiska bekymmer 

Tillfälle uppstår 

Dyr livsstil 

Missnöjdhet med banken 

Missnöjdhet med karriären 

Uppsägning 

Bristfälliga kontroller 

Låg spärr för frestelser 

Förnekar bankens konsekvenser 

Ej medveten om vad som är fel 

Hög press från omgivningen 

Vilka/vilket av nedanstående alternativ anser Du kan är en viktig anledning 

till att en person begår ett ekonomiskt brott inom verksamheten? 

Handelsbanken 

SEB 

5.5.6. Orsaker till intern ekonomisk brottslighet 

Den sista frågan behandlade olika aspekter som kan föranleda IYEB. Kontorscheferna 

svarade här relativt likartat och det var främst två aspekter som i stor utsträckning 

ansågs orsaka denna typ av brottslighet; individens karaktärsdrag och individen har 

ekonomiska bekymmer. Aspekter så som att individen är missnöjd med banken eller 

karriären har fått låga svarsfrekvenser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Enkätfråga 10. 
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6. Analys 
 

I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet som erhållits från 

bankernas bolagsstyrningsrapporter, de genomförda intervjuerna samt 

enkätundersökningen, med referensramen som utgångspunkt. 

 

6.1. Utgångspunkt 
Analysen har skett i enlighet med analysmetoden som beskrivs i avsnitt 2.8. Kapitlet är 

uppbyggt utifrån de områden studien visat är centrala och analysen syftar till att föra 

samman studiens referensram med den empiri som insamlats för studiens syfte. Genom 

att sammanföra dessa är avsikten att besvara studiens syfte som beskrivs i 

inledningskapitlet och som lyder enligt följande: 

”Studien ämnar bidra med en förståelse för hur intern yrkesbaserad 

ekonomisk brottslighet motverkas med de svenska storbankernas interna 

kontroll med hänvisning till Internal Control – Integrated Framework och 

Three Lines of Defence. Vidare ämnar studien utreda om orsaker bakom 

individuell yrkesbaserad ekonomisk brottslighet är kända hos de svenska 

storbankerna samt om denna kännedom ser olika ut inom organisationerna. 

Slutligen syftar studien att diskutera eventuella förbättringsområden som 

upptäckts.” 

6.2. COSO-modellen 
Samtliga banker anger att de använder COSO-modellen inom verksamheten, även om 

anledningarna till detta är varierande. Anledningarna sträcker sig från att det är praxis, 

vilket överensstämmer med vad FAR (2006) anger, till att det är en bra modell. Haglund 

(2005) menar att ett syfte med COSO-modellen är att företag skall kunna erbjuda de 

externa aktörerna på finansmarknaden mer kunskap om företagets interna styrning, 

något bankerna genomför då de beskriver COSO-modellen i sina 

bolagsstyrningsrapporter. Dock uppvisar Handelsbanken och Nordea en ytterligare 

dimension då de även använder modellen som ett internt kommunikationsmedel. Detta 

antyder att bankerna ser ytterligare ett syfte med COSO-modellen än vad referensramen 

ger sken av. Anledningarna till detta anges vara att modellen kan förenkla 

beskrivningen av arbetssättet samt att flera personer i organisationen kan relatera till 

den. Ovanstående resonemang indikerar att en utökning av COSO-modellens 

kommunikationssyfte skett vilket kan bero på att det finns fler krav på företag än enbart 

lagefterlevnad (COSO, 1992).  
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I bankernas bolagsstyrningsrapporter utläses att ett stort fokus på korrekta finansiella 

rapporter föreligger vilket överensstämmer med FAR (2006) men särskiljer sig mot vad 

COSO (1992) anger, att alla tre målområden är lika viktiga. Dessutom indikerar en del 

av intervjusvaren att bekämpandet av IYEB inte är huvudsyftet med bankernas interna 

kontroll. Detta trots att Wikland (2006) anger att en ytterligare del av COSO-modellens 

syfte är att motverka bedrägerier. Här urskiljs återigen en differens mot COSO (1992) 

då bedrägeripreventionen får mindre uppmärksamhet än korrekta finansiella rapporter. 

Då en del av syftet, bedrägeriprevention, inte erhåller samma uppmärksamhet riskerar 

bankerna att i lägre utsträckning kunna motverka IYEB. Detta indikerar att bankerna i 

studien torde dra nytta av att ytterligare anpassa sitt fokus så att en större del av 

modellens syfte nyttjas. Detta skulle bland annat kunna leda till att IYEB motverkas i 

högre grad. 

Intervjusvaren visar att COSO-modellen används som grund vid utformning av övriga 

modeller bankerna arbetar med. Detta indikerar att bankerna använder COSO-modellen 

men även kompletterar den med annan kunskap som är mer specifik för branschen, 

vilket styrks av intervjusvaren. Att bankerna använder modellen som grund för övriga 

modeller visar att bankerna vidareutvecklar syftet med COSO-modellen och använder 

den till mer än bara en modell för den interna kontrollen. En anledning till detta är enligt 

Strangert (Swedbank) att COSO-modellen enbart täcker en del av bankernas 

verksamhet, ett uttalande som tyder på att modellen kan vara för allmängiltig. 

Finansbranschen har enligt empirin en komplex verksamhet som skiljer sig från andra 

branscher vilket ytterligare förklarar behovet av en utökad modell. 

6.3. Three Lines of Defence 
Enbart Handelsbanken och Nordea omnämner TLD i sina bolagsstyrningsrapporter 

medan intervjusvaren visar att modellen används inom samtliga banker och är av stor 

vikt för dem. Majoriteten av intervjusvaren tyder på en samstämmighet både mellan 

bankerna inom empirin samt mellan empirin och referensramen. Denna samstämmighet 

anses inte häpnadsväckande med hänvisning till Arshamians uttalande i Edlund och 

Malms studie (2011) där hon klargör att de stora bankerna har liknande komplexitet i 

sina verksamheter vilket troligen medför en liknande riskhantering.  

Några intervjusvar belyser dock en annan infallsvinkel. Medan internrevision har en 

klar roll inom den interna kontrollen enligt COSO (1992) är rollerna inom den första 

och andra försvarslinjen något oklara enligt Lansgård (Swedbank). Detta styrks av 

enkätsvaren då en majoritet av respondenterna inte är bekanta med sin roll inom 

modellen, vilket då är en åsikt som härleds från den första försvarslinjen. Även Lundén 

(SEB) belyser en problematik inom TLD då han menar att den andra försvarslinjen 

tilldelas allt mer ansvar. I praktiken har Finansinspektion (2012) uppmärksammat 

problematiken runt den andra försvarslinjen i samband med händelsen på 

Länsförsäkringar Bank, där för få anställda hade ett allt för stort complianceansvar. 
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Diskussionen runt att för mycket ansvar läggs på den andra försvarslinjen kan relateras 

till att internrevision enligt COSO (1992) har en tydlig roll inom den interna kontrollen. 

Med anledning av internrevisions klara roll kan det vara svårt att tilldela denna allt mer 

ansvar medan compliancefunktionen kan hållas ansvariga för allt fler områden då deras 

roll ännu inte är lika tydlig. Att internrevision är och skall vara oberoende kan vara ett 

skäl till att de inte kan tilldelas mer ansvar då deras roll är tydlig och inte kan innefatta 

aspekter som riskerar deras oberoende. Därmed erhåller compliancefunktionen även fler 

risker vilket troligen innebär ännu hårdare prioritering mellan risker, vilket kan leda till 

att IYEB erhåller mindre uppmärksamhet.  

Med hänvisning till Finansinspektionens (2006) definition för operativ risk är det 

påtagligt att arbets- och ansvarsfördelningar behöver vara av tydlig karaktär då 

misslyckade interna processer kan leda till resursförluster. Ekobrottsmyndigheten 

(2009) samt Merchant och Van der Stede (2011) anger vidare att arbets- och 

ansvarsfördelningar är aktiviteter som vidtas för att motverka IYEB. Detta indikerar att 

oklar arbets- och ansvarsfördelning, vilket en del av intervjusvaren antyder finns, i sin 

tur riskerar att möjliggöra brott av denna typ. Anledningen är att de olika 

försvarslinjerna kan negligera risker relaterade till ovanstående brottslighet, medvetet 

eller omedvetet, till följd av att ansvaret för dessa är oklara. Bankerna torde därför 

arbeta för att klargöra rollerna för att på så sätt i större utsträckning motverka den ovan 

nämnda brottsligheten. En tendens till att detta håller på att ske är att 

compliancefunktionen idag är under utveckling enligt Lansgård (Swedbank). 

6.4. Etik och moral 
FAR (2006) anger att kontrollmiljön är basen för intern kontroll och där ingår bland 

annat etik. Samtliga undersökta banker belyser etiska aspekter i både intervjusvaren och 

i sina bolagsstyrningsrapporter, vilket indikerar att även dessa anser att etik är av vikt 

inom företaget och en del av den interna kontrollen. Anledningen till detta torde vara att 

bankerna anger att risken för IYEB inte helt kan reduceras vilket gör att medarbetarnas 

etik är av vikt. Detta samtidigt som COSO (1992) anger att mer än regelefterlevnad 

krävs från företag. I intervjusvaren utläses en enighet med referensramen då 

respondenterna betonar ovanstående aspekters betydelse inom den interna kontrollen.  

Wikland uppger i Danielsson artikel (2012) att arbetsmiljön kan vara en orsak bakom 

IYEB och Wikland (2006) menar att samtliga medarbetare har ansvar för den interna 

kontrollen. I intervjusvaren framkommer ett exempel på detta då Swedbank har 

utvecklat ett nytt internt regelverk som i hög grad behandlar etiska och moraliska 

aspekter samt är mindre detaljerat. Det nya regelverket innebär att de transaktioner och 

de beslut medarbetare tar ska vara lagliga, etiska och försvarbara vilket även Wikland 

(2012) menar är av stor vikt inom den interna kontrollen. Detta indikerar att ytterligare 

ansvar för den interna kontrollen läggs på medarbetarna, vilket är i enlighet med vad 

Wikland (2006) anger. Även Rosenqvist (Nordea) menar att varje medarbetare har 
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ansvar för den interna kontrollen. Genom Swedbanks interna regelverk torde 

kontrollmiljön bli bättre vilket enligt Wiklands (2006) resonemang då skulle innebära 

att medarbetarnas kontrollmedvetenhet ökar. Även PricewaterhouseCoopers (2005) 

anger att om en medarbetare vet vad som är fel minskar risken för IYEB och således ses 

en tydlig koppling mellan empirin och referensramen. 

Bolagsstyrningsrapporterna och intervjusvaren antyder att bankernas kontrollmiljö är 

god vilket till viss del särskiljer sig från enkätsvaren där det framgår att en minoritet av 

kontorscheferna använder bankens uppförandekod på daglig basis. Dock anger nästan 

75 procent att denna används på icke-daglig basis, vilket indikerar att uppförandekoden 

finns men har en mindre framträdande roll än vad övrig empiri ger sken av. Eftersom en 

uppförandekod som innehåller bankens värderingar, normer och regler kan motverka 

IYEB enligt Ekobrottsmyndigheten (2009) indicerar resonemanget att bankerna skall ge 

uppförandekoden större utrymme i det dagliga arbetet. Genom att göra detta torde 

bankerna i än större utsträckning kunna motverka IYEB. 

6.5. Riskhantering 
Både Wikland (2006) och Haglund (2005) menar att företaget bör kartlägga sina risker 

och Wikland poängterar att identifiering av både interna och externa risker skall ske. I 

intervjusvaren identifieras både interna och externa risker och en överrensstämmelse 

med referensramen urskiljs. Några av intervjusvaren indikerar även att de interna och 

externa riskerna är likvärdiga, vilket då särskiljer sig från The Economist (2011) som 

menar att den externa risken ses som mer allvarlig. Detta indikerar att bankerna fäster 

större vikt vid interna risker, exempelvis risken för IYEB, än vad The Economists 

(2011) undersökning ger sken av. Intervjusvaren indikerar även att bankerna byggt ut 

referensramen något då de exemplifierar vilka risker det rör sig om. Idag ställs fler krav 

än enbart regelefterlevnad på företag (COSO, 1992) och intervjusvaren anger att 

förtroendet är av stor vikt för banken då ryktesrisken motiverar bankerna att självmant 

arbeta med den interna kontrollen för att motverka IYEB. Därmed satsar bankerna stora 

resurser på den interna kontrollen, i enlighet med Jonerots (Handelsbanken) uttalande. 

Både COSO (1992) och Haglund (2005) anger att högriskområden skall ges extra 

uppmärksamhet vilket även intervjusvaren och bolagsstyrningsrapporterna indikerar. 

Studiens intervjusvar visar att den interna kontrollen inom vissa områden måste vara 

felfri medan det inom andra områden med lägre risk inte är ekonomiskt försvarbart att 

upprätthålla samma säkerhet. Detta överensstämmer med COSO (1992) och Wikland 

(2012) som anger att det inte är praktiskt genomförbart att reducera risken till noll. 

Detta kan relateras till risken med nyckelpersoner vilken är en risk som Lansgård 

(Swedbank) anger inte helt kan arbetas bort på grund av kostnader och andra 

organisatoriska skäl. Resonemanget kan även relateras till intervjusvaren som anger att 

alla kontroller inte är integrerade i bankens system, vilket Jonerot (Handelsbanken) 

menar kan göra det lättare för medarbetare att kringgå kontroller. Kostnaden för att 
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undvika detta kan enligt samma respondent bli alltför hög. COSO (1992) förespråkar att 

kontroller är integrerade i systemen, dock är detta inte alltid möjligt vilket bekräftas av 

studiens intervjusvar. Då kontrollerna inte alltid är integrerade kan detta skapa luckor 

för IYEB. 

Intervjusvaren tillsammans med referensramen antyder att IYEB inte kan stävjas fullt ut 

eftersom risker aldrig kan reduceras till noll. Detta är inte heller önskvärt inom en bank 

då delar av deras verksamhet bygger på risktagande och den interna kontrollen kan 

enligt Wikland (2012) medföra en risknivå som ligger under bankens riskaptit. 

Rosenqvist (Nordea) är av liknande åsikt då hon menar att bankverksamhet bygger på 

risktagande. Detta kan dock göra det möjligt för medarbetare att begå IYEB och 

enkätundersökningen visar att det finns mer bankerna kan göra, vilket tar analysen 

vidare till kontrollaktiviteter.  

6.6. Kontrollaktiviteter 
Då The Economist (2011) visat att riskaptiten ökat bland finansiella institutioner torde 

kontrollaktiviteterna vara av än större vikt. Av de kontrollaktiviteter som 

enkätunderlaget omfattade erhöll dock vissa ett genomsnitt mellan ”förhindrar väl” och 

”förhindrar mindre”. Detta antyder att medvetenheten hos medarbetare om vilka 

kontrollaktiviteter som motverkar IYEB kan förbättras. Då detta relateras till Wiklands 

(2006) åsikt att kontrollmedvetenheten är av vikt kan detta enkätresultat ses som något 

oroväckande. Kontrollaktiviteter som enkätrespondenterna istället ansåg motverkar 

IYEB karaktäriseras av att de även är kontrollaktiviteter som används mest frekvent på 

kontoren. Detta indikerar en koppling mellan de kontrollaktiviteter som används mycket 

och vilka kontrollaktiviteter medarbetarna anser motverkar IYEB. Resonemanget 

indicerar att bankerna kan tjäna på att lyfta fram fler kontrollaktiviteter och syftet med 

dessa vilket överensstämmer med att FAR (2006) anger att en förståelse för den interna 

kontrollen bör finnas inom organisationen. Detta skulle kunna bidra till att 

kontrollaktiviteterna även används mer frekvent på kontorsnivå vilket i sin tur kan 

möjliggöra en minskning av IYEB. Ett område som torde vara av särskilt intresse är att 

ytterligare informera om de aktiviteter som används i lägst utsträckning idag, genom att 

påvisa att dessa förebygger IYEB bör sannolikt användningen av dessa på kontorsnivå 

öka.  

Mer fokus på kontrollaktiviteterna och deras syfte skulle kunna öka medarbetarnas 

förståelse för den interna kontrollen. Enkätundersökningen visar att detta inte är fallet i 

dagsläget då en majoritet av respondenterna uppfattar den interna kontrollen som 

tidskrävande och till viss del även som en extra börda. Detta styrks av Jonerots 

(Handelsbanken) uttalande om att det kan finnas ett motstånd i organisationen som 

motverkar acceptans av den interna kontrollen. För att säkra den interna kontrollen 

krävs att samtliga komponenter i COSO-modellen fungerar, vilket både Haglund (2005) 

och Jonerot (Handelsbanken) anger. Jonerot (Handelsbanken) beskriver COSO-
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modellens komponenters lika värde som att de är byggklossar i ett hus. Detta innebär att 

även de tre typerna (preventiva, detektiva och reaktiva) av kontrollaktiviteter måste 

finnas på plats och fungera inom bankerna för att komponenterna skall kunna samverka 

så en god intern kontroll uppnås. 

6.6.1. Preventiva åtgärder 

Vikten av de preventiva kontrollaktiviteterna betonas av Ekobrottsmyndigheten (2009) 

och intervjusvaren visar att bankerna arbetar med förebyggande intern kontroll. FAR 

(2006) och Rosenqvist (Nordea) är inne på samma spår då båda anger att om banken 

arbetar förebyggande undviks de kostnader som uppstår när IYEB redan inträffat. I 

empirin anges vidare i stor utsträckning samma kontrollaktiviteter som anges i 

referensramen vilket innebär att de preventiva kontrollaktiviteternas vikt styrks av både 

referensramen och empirin.  

Studiens empiri har även påvisat vissa preventiva kontrollaktiviteter som inte omnämnts 

inom referensramen. Kontrollaktiviteter utöver referensramen indikerar att denna i 

praktiken växt i omfång. Eftersom intern kontroll behandlas begränsat i Koden för att 

praxis skall utvecklas (FAR, 2006) kan utökandet av kontrollaktiviteterna förklaras av 

detta. Den begränsade behandlingen ger således utrymme för utveckling av 

kontrollaktiviteter, vilket kan ses som ytterligare en dimension i COSO-modellen. 

Något som Rosenqvist (Nordea) betonar är att ansvarsfördelningar som preventiv 

kontroll måste utvecklas i praktiken, vilket styrks av tidigare resonemang i TLD om att 

oklara roller kan resultera i att även ansvaret för olika risker blir oklart. Rosenqvist 

(Nordea) menar att banken måste följa upp behörigheterna så att de ändras då 

medarbetarens arbetsuppgifter förändras och Lundén (SEB) anger att detta stundtals 

måste följas upp manuellt även om det bästa vore att det skedde per automatik. Att 

behörigheter inte alltid kontrolleras automatiskt indikerar att det finns en 

förbättringsmöjlighet i att utveckla detta mer. Då vissa kontroller är manuella indikerar 

det att det alltid finns en period mellan kontrollerna då medarbetarens behörighet kan 

vara felaktig, vilket utgör en risk för bankerna. Detta innebär att tillfället kan göra 

tjuven, vilket är en del av brottstriangelns orsaker bakom IYEB. 

Dualitetsprincipen 

Dualitetsprincipen är en rutin som förespråkas av bland andra Ekobrottsmyndigheten 

(2009), COSO (1992) samt Merchant och Van der Stede (2011). Intervjurespondenterna 

bekräftar att denna rutin används inom bankerna och att dualitetsprincipen är en 

välanvänd rutin. Detta styrks även av enkätrespondenternas svar då omkring 95 procent 

av dessa angav att uppdelade arbetsuppgifter är en daglig rutin på kontoret. Enligt 

Engdahl (2010) finns det fall där medarbetare har brutit mot dualitetsprincipen genom 

att ge ut sina personliga koder vilket innebär en risk för banken då syftet med principen 

fallerar. Resonemanget antyder att det därmed är av vikt att bankerna kontinuerligt 
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arbetar för att få medarbetare medvetna om risken med beteendet och även här syftet 

med kontrollaktiviteten. Jonerots (Handelsbanken) uttalande angående att medarbetare 

ofta blir chockade i efterhand då en kollega begått ett brott styrker resonemanget om att 

riskerna måste medvetengöras för medarbetarna. Vidare indikeras att bankerna torde 

lyfta fram att kollegor i stor utsträckning känner förtroende för varandra, vilket kan 

utgöra ett problem då IYEB skall förhindras.  

Empirin indikerar att dualitetsprincipen har utvidgats i vissa av bankerna då Lansgård 

(Swedbank) anger att då denna tillämpas måste andra aspekter beaktas; exempelvis att 

det inte alltid är samma personer i en arbetsgrupp eftersom dessa då kan prata ihop sig. 

Även Lundén (SEB) breddar dualitetsprincipen då han påpekar att en man och hustru 

inte bör arbeta tillsammans. Då bankerna utökar modellens repertoar av 

kontrollaktiviteter kan IYEB förhindras i större utsträckning.  

Rekrytering 

Danielsson (2012) påpekar att företag bör vara noggranna vid sin rekrytering samtidigt 

som Ekobrottsmyndigheten (2009) anger att bakgrundskontroller av arbetssökande är av 

stor vikt. Även Ramfelt (Handelsbanken) lyfter fram att felrekrytering kan öka bankens 

risker. Övriga banker instämmer i detta och både Person A (SEB) och Strangert 

(Swedbank) anger att de bakgrundskontrollerar personer som nyanställs. Uppsatsens 

enkätsvar indikerar dock att bakgrundskontroller inte alltid nyttjas på kontorsnivå. Även 

om en majoritet av respondenterna använder bakgrundskontroller vid nyanställningar 

finns det ungefär en femtedel som inte genomför dessa. Då bakgrundskontrollerna 

stundtals utelämnas kan detta öppna upp för personer med tvivelaktig karaktär att ta 

anställning inom en bank. Eftersom personligheten spelar in i vem som begår ett brott 

enligt Alalehto (2002) samt Waring, Weisburd och Chayet (1995) är vikten av en väl 

genomförd rekrytering stor. Ovanstående resonemang indikerar att processen för 

bakgrundskontroller torde kunna utvecklas än mer så att samtliga personer som tar 

anställning inom en bank blir bakgrundskontrollerade oavsett vilken tjänst det rör. 

Bakgrundskontrollerna skulle exempelvis kunna fokusera på olika karaktärsdrag som är 

vanliga hos ekobrottslingar där Collins och Schmidt (1993) framhåller opålitlighet och 

mindre ansvarskänsla. Vidare har litteraturen påvisat ett antal personlighetstyper som är 

vanliga för ekobrottslingar; se exempelvis Alalehto (2002) samt Waring, Weisburd och 

Chayet (1995), dessa återkommer längre fram i analysen. Även dessa bör kunna 

uppmärksammas hos bankerna då bakgrundskontroller sker. Genom att säkerställa att 

samtliga nyanställda genomgår bakgrundskontroller torde en större säkerhet gällande att 

lämpliga personer anställs uppnås, vilket då till viss del möjliggör förebyggandet av 

IYEB. 

Risken kring nyckelpersoner är en del av den operativa risken enligt Finansinspektionen 

(2006), vilket även intervjurespondenterna bekräftar. En yrkesgrupp som kan utgöra en 

nyckelroll i bankerna och som omnämns i intervjusvaren är IT-medarbetare. Eliasson 
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och Korsell (2004) samt Ekobrottsmyndigheten (2009) menar att det kan vara personer 

med kunskap om de interna kontrollsystemen som begår IYEB. Det kommer dock alltid 

finnas personer med mer kunskap än andra och Lundén (SEB) menar att denna risk är 

svår att skydda sig mot men det är ändock möjligt genom ett väl genomfört 

anställningsförfarande. Ett annat sätt att hantera risken framhålls av Ramfelt 

(Handelsbanken) som menar att risken för nyckelpersoner minskas i större 

organisationer. Detta tillvägagångssätt är dock begränsat då organisationer inte kan bli 

orimligt stora. Studien har visat att bankerna har viss kännedom om denna risk och 

därmed torde det finnas möjlighet för bankerna att anamma ett liknande synsätt vid 

rekrytering till andra tjänster.  

Både Jonerot (Handelsbanken) och Strangert (Swedbank) anger att mycket rekrytering 

sker internt. Av Handelsbanken (2012) framgår att banken satsar på att vara 

självförsörjande på chefer, vilket eventuellt kan vara en problematik då KPMG (2007) 

visar att IYEB i stor utsträckning begås av medarbetare som besitter en chefsposition. I 

samband med en chefsposition kommer även tillgång till olika system och dylikt 

(Eliasson & Korsell, 2004). Jonerot (Handelsbanken) hävdar dock att banken har bättre 

kunskap om de personer som anställs internt även om Ramfelt (Handelsbanken) 

poängterar att det kan inträffa saker under anställningstiden. Strangert (Swedbank) 

påpekar dock att en granskning under anställningens gång inte sker och detta beror 

enligt Person A (SEB) på att en sådan granskning inte är tillåten enligt fackliga regler 

även om den eventuellt skulle vara användbar. Chefer som internrekryteras får därmed 

inte rescreenas vilket kan ses som ett allvarligt problem eftersom de besitter känslig 

information i samband med tjänsten, något som enligt KPMG (2007) kan vara en 

bidragande orsak till IYEB. Resonemanget antyder att det är önskvärt att utveckla 

reglerna runt att bakgrundskontrollera medarbetare under anställningens gång. Detta 

skulle kunna medföra att personer vars livssituation, finansiella ställning eller dylikt har 

förändrats kan uppmärksammas och därmed bidra till att IYEB förhindras. Om det dock 

inte finns möjlighet att ändra de fackliga reglerna resulterar detta i att de initiala 

bakgrundskontrollerna får än större relevans. Detta indikerar att bakgrundskontroller 

skall ske oavsett vilken tjänst som tillsätts. Då internrekrytering är vanligt inom 

branschen och rescreening inte får genomföras visar det än mer på vikten av initiala 

bakgrundskontroller inom hela organisationen.  

6.6.2. Detektiva åtgärder 

De detektiva åtgärder som anges i referensramen stämmer väl överens med de 

kontrollaktiviteter som används av de undersökta bankerna. Trots att majoriteten av 

enkätrespondenterna anger att kontrollaktiviteterna används på kontorsnivå, finns det 

fortfarande en andel som inte uppger detta. Då appliceringen av kontrollaktiviteterna 

inte är 100 procent på kontoren kan IYEB möjliggöras. Ett förbättringsområde kan 

därmed vara att öka nyttjandet av kontrollaktiviteterna vilket kan leda till att denna 
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brottslighet upptäcks i högre grad. Två detektiva kontrollaktiviteter uppvisar 

utvecklingspotential och är därmed värda att utveckla vidare. Gemensamt för de båda är 

att de blivit etablerade i andra länder, något som Law Society (2012) och Wikland 

(2012) anger, vilket indikerar deras betydelse. Dessa två är dels den aktivitet som berör 

beordrad semester över ett månadsskifte och dels whistle blower-funktionen. 

Beordrad semester 

Kontrollaktiviteten som berör beordrad semester är inte välbekant för bankerna, även 

om Strangert (Swedbank) nämner att den används i USA. Detta indikerar ett 

förbättringsområde då utvecklandet av en funktion som säkerställer detta torde leda till 

att IYEB kan upptäckas. Då fler krav än enbart regelefterlevnad finns på bankerna 

(COSO, 1992) kan det vara av nytta för bankerna att utveckla denna funktion. 

Utvecklandet av funktionen skulle då i enlighet med COSO (1992) kunna stärka 

förtroendet för banken. Detta kan ses som ett exempel på resonemanget kring att 

bankens risk inte kan reduceras helt men att det ändock finns fler kontrollaktiviteter att 

ta till.  

Whistle blower-funktion 

COSO (1992) menar att rapporteringen av upptäckta brister vanligtvis sker uppåt inom 

organisationshierarkin vilket även bekräftas av intervjusvaren där Jonerot 

(Handelsbanken) anger att det normala är att rapportera till sin närmsta chef. Dock 

menar COSO (1992) att det även bör finnas alternativa kommunikationsvägar, något 

som även finns hos de undersökta bankerna då intervjurespondenterna anger att någon 

typ av whistle blower-funktion används. En överrensstämmelse mellan referensramen 

och det empiriska materialet kan således urskiljas.  

Whistle blower-funktionens betydelse har belysts av bland andra Ekobrottsmyndigheten 

(2009), Wikland (2006) och Fagerberg (2008). Person B (SEB) utvecklar detta och 

menar att denna funktion är av internationell marknadsstandard och en majoritet av 

enkätrespondenterna har även någon gång under sin karriär rapporterat ett intern brott. 

Wikland (2012) menar dock att whistle blower-funktionen ännu inte är lika etablerad i 

Sverige som den är i USA och Storbritannien, vilket även kan utläsas av intervjusvaren i 

studien. Samtliga banker använder någon form av whistle blower-funktion men 

konstruktionen av denna varierar mellan bankerna då empirin indikerar en skiljaktighet 

mellan vilken funktion inom bankerna som skall ta emot anmälningar av IYEB. 

Gemensamt för de tre banker som inte har SEB:s valfrihet angående vilken funktion de 

skall rapportera till är att oavsett vilken den formella mottagaren av anmälningar är, 

erhåller även andra funktioner anmälningar. Några intervjusvar indikerar att whistle 

blower-funktionen är under utveckling och Lundén (SEB) anger att det kan bli rörigt för 

medarbetare att själva välja vem de skall rapportera till. Eftersom det redan finns en 

rädsla att rapportera IYEB enligt Engdahl (2010) kan oklarheten runt vem som skall 
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motta anmälningen resultera i att antalet anmälningar är färre än den faktiska 

förekomsten, vilket då medför att mindre IYEB upptäcks. 

Även om enkätrespondenternas svar visar att en majoritet av de tillfrågade 

kontorscheferna anser att kontakten med både compliancefunktionen och internrevision 

fungerar väl anger de vissa förbättringsmöjligheter. Dessa är förenklade instruktioner 

om vad som skall rapporteras och hur detta skall ske, internutbildning inom området 

samt information om ekonomisk brottslighet. Detta antyder att det finns en vilja på 

kontoren att lära sig mer om denna funktion och den brottslighet som skall rapporteras 

trots att majoriteten till viss del redan är medveten om dem. Det finns redan många 

interna regler inom banker enligt Person A (SEB) vilket medför att det kan vara viktigt 

att detaljgraden på vad som skall rapporteras är låg. Det är dock av större vikt att 

kommunicera hur rapportering skall ske då det är runt denna oklarhet finns. Genom att 

förtydliga hur denna rapportering går till torde bankerna i högre utsträckning kunna 

motverka IYEB.  

Även personuppgifterna för de medarbetare som rapporterar misstänkt IYEB hanteras 

olika hos bankerna, en del av bankerna har anonym rapportering medan andra inte har 

det. En nackdel med anonym rapportering som både Person B (SEB) och Strangert 

(Swedbank) påpekar är att mycket av det som rapporteras saknar substans då det kan 

röra sig om bland annat skvaller. En problematik i detta härleds till Datainspektionens 

(2012) vägledning som berör whistle blower-funktionen där det framgår att enbart 

allvarliga oegentligheter får rapporteras. Fagerberg (2008) anger att kostnaden för IYEB 

kan minska med 50 procent genom en whistle blower-funktion samtidigt som Wikland 

(2012) menar att en sådan funktion kan minska ryktesrisken. KPMG (2007) menar 

vidare att anonyma tips är vad som avslöjar flest IYEB. Detta indikerar att möjligheten 

att rapportera anonymt trots allt är av betydelse för bankerna då detta kan bidra till att 

IYEB upptäcks. Ytterligare en aspekt som berör funktionens anonymitet härleds till 

Ramfelts (Handelsbanken) uttalande om medarbetarnas integritet, det krävs mod för att 

rapportera något. Åter igen belyses därmed vikten av att rekrytera lämpliga personer till 

bankerna, integritet är en egenskap som bör värderas högt. FAR (2006) anger att 

integritet är en del av företagets kontrollmiljö vilket tillsammans med de andra 

komponenterna ligger till grund för den interna kontrollen. En hög integritet hos 

medarbetarna torde därmed bidra till en god intern kontroll inom bankerna. Modet att 

rapportera kan kopplas an till Wiklands (2012) resonemang om att uppgiftslämnaren bör 

skyddas och stödjer tesen om att bankernas whistle blower-funktion bör utvecklas till att 

vara helt eller delvis anonym.  

Wikland (2012) menar att whistle blower-funktionen kan utvecklas till att delvis skötas 

externt vilket intervjusvaren indikerar att ingen av bankerna gör. En mer extern whistle 

blower-funktion kan göra det säkrare för medarbetare att rapportera vilket i sin tur torde 

leda till att IYEB upptäcks i högre grad. Detta eftersom både Wikland (2012) och 
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Engdahl (2010) belyser att medarbetare kan vara rädda för att rapportera på grund av 

konsekvenserna som kan drabba dem. En extern whistle blower-funktion torde vara mer 

oberoende än både compliancefunktionen och internrevision i detta hänseende. Även 

om internrevision är oberoende enligt FERMA och ECIIA (2010) rapporterar denna 

trots allt till styrelsen. COSO (1992) menar att styrelsen har bäst möjlighet att upptäcka 

om höga chefer begår IYEB samtidigt som KPMG (2007) har visat att många av dessa 

brott begås av just chefer. Trots detta är en extern whistle blower-funktion att föredra då 

styrelsen är en del av banken och därmed är en extern funktion mer oberoende. Vissa 

intervjusvar indikerar att bankerna har funderat över att utveckla whistle blower-

funktionerna, men just denna utveckling som berör en extern funktion är inget som 

framkommit under studiens undersökning. 

6.6.3. Reaktiva åtgärder 

Ekobrottsmyndigheten (2009) menar att det är viktigt att företag i förväg har tänkt 

igenom vilka reaktiva åtgärder som skall vidtas när IYEB har inträffat. Jonerot 

(Handelsbanken) är av liknande åsikt och framhåller att oavsett vilket belopp IYEB 

uppgår till är konsekvensen den samma för bankens medarbetare; avskedning. Strangert 

(Swedbank) däremot anger att följden för medarbetare hos Swedbank som begår IYEB 

kan variera beroende på hur allvarligt brottet anses vara. En tendens till differens finns 

alltså hos bankerna, där Strangert (Swedbank) visar ett mer subjektivt tillvägagångssätt 

vid interna brott medan Jonerot (Handelsbanken) visar att följden är stringent för 

samtliga interna brott. Vilket tillvägagångssätt som är bäst går inte att avgöra då det 

essentiella enligt Ekobrottsmyndigheten (2009) är att riktlinjer runt detta finns, något 

även Danielsson (2012) påpekar då han anger att medarbetare skall vara medvetna om 

vilken övervakning som existerar. 

Ekobrottsmyndigheten (2009) belyser vikten av att riktlinjer rörande kriterier om när en 

utredning skall inledas då IYEB har begåtts samt vem ska ansvara för denna utredning 

finns på plats inom företaget. Att sådana typer av riktlinjer finns på plats inom bankerna 

styrks av enkätrespondenterna där en majoritet anger att dessa används. Dock visar även 

enkätsvaren att ungefär en femtedel av kontorscheferna anser att riktlinjer av denna typ 

inte finns på plats inom banken vilket antyder att detta är ett område där 

förbättringsmöjlighet finns för bankerna. Detta antyder att oklarhet råder på vissa kontor 

angående när en undersökning skall inledas och av vem, vilket kan relateras till att 

intervjusvaren indikerar en viss osäkerhet angående till vem rapportering av IYEB skall 

ske. Detta resonemang styrker ovanstående problematik kring en förstärkning av 

rollerna inom banken som diskuteras i avsnittet om TLD. Ett förslag som lyfts fram av 

Swedbanks VD och som påtalas av Lansgård (Swedbank) utgör ytterligare en 

förbättringsmöjlighet som innebär att om en chef negligerar påpekade problem ska detta 

påverka styrningen och mätningen av denna framöver. Då en chef påverkas ökar detta 
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dennas motivation till att ta påpekade problem på allvar vilket i sin tur torde motverka 

IYEB.  

6.7. Tillsyn 
Den kontinuerliga tillsyn som COSO (1992) förespråkar skall enligt Haglund (2005) 

utgå från de förändringar som kontinuerligt sker både internt och externt, vilka kan ses 

som en ökande operativ risk enligt Finansinspektionen (2006). Att detta genomförs 

styrks av studiens intervjusvar men intervjurespondenterna anger dock tydligt vilka skäl 

som kan föranleda denna tillsyn vilket indikerar att COSO-modellen utvecklats vidare i 

praktiken. Även det som COSO (1992) benämner separata utvärderingar är något som 

enligt empirin byggts ut av bankerna då de i intervjusvaren anger specifika exempel på 

vad som kan föranleda en sådan utvärdering. COSO (1992) menar att vad som skall 

rapporteras är subjektivt, vilket även stöds av Jonerot (Handelsbanken) som menar att 

internrevision initialt försöker erhålla en förståelse av situationen. Tillvägagångssättet 

då en icke-tillfredsställande kontroll upptäckts är liknande hos de fyra bankerna men 

intervjusvaren antyder att bankerna kompletterat och byggt ut modellen i detta 

avseende. COSO-modellen anger inte hur ett företag skall agera för att åtgärda IYEB 

som upptäcks inom den interna kontrollen. Intervjusvaren visar däremot att bankerna 

har beskrivna tillvägagångssätt för detta vilket indikerar att bankerna byggt ut modellen 

i praktiken. 

6.8. Orsaker bakom individuell yrkesbaserad 

ekonomisk brottslighet 
Även om flera intervjurespondenter framhåller att de flesta medarbetare har hög etik 

från början menar Person A (SEB) att det finns inslag av medarbetare vars samvete är 

av en annan karaktär. Korsell (2003) framhåller vidare vikten av att kontrollaktiviteterna 

är fokuserade på rätt områden, som då exempelvis kan vara dessa individer. Studiens 

enkätundersökning indikerar att de som enligt referensramen är bakomliggande orsaker 

till IYEB inte är lika kända hos bankerna vilket enligt Arwinge och Munkby (2012) gör 

riskreducering svårare. Då bankerna enligt studiens enkätundersökning är mindre 

medvetna om de bakomliggande orsakerna antyder detta att det finns möjlighet att 

arbeta mer brett med den interna kontrollen så den anpassas ytterligare efter de 

bakomliggande orsakerna som anges i referensramen. Ytterligare en aspekt kring att de 

bakomliggande orsakerna är mindre kända kan relateras till att Albrecht, Albrecht och 

Dunn (2001) framhåller vikten av att använda ”red flags”. Om medarbetare inte känner 

till dessa har de heller inte möjlighet att påtala om någon av orsakerna finns synliga 

inom verksamheten. Mer kunskap torde kunna vara till nytta för bankerna då 

medarbetarna lämnas större möjlighet att upptäcka och rapportera misstänkt IYEB, 

vilket kan motverka denna typ av brottslighet.  
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Inom Brottstriangeln påpekar Lindgren (2000) att den tillfälliga möjligheten inverkar 

om IYEB begås eller ej vilket även styrks av intervjusvaren. Detta antyder att 

intervjurespondenterna är bekanta med den typ av ekobrottsling som Waring, Weisburd 

och Chayet (1995) kallar tillfällesgriparna. Till viss del har även Alalehtos (2002) 

neurotiska ekobrottsförövare identifierats med hänvisning till att brott som begås på 

grund av tillfälligheten inte är genomtänkt. Enkätsvaren indikerar dock att 

kontorscheferna inte är bekanta med denna typ av ekobrottslingar vilket då särskiljer 

dem från intervjurespondenterna. En minoritet av enkätrespondenterna anser att tillfället 

påverkar IYEB. Enkätrespondenterna uppvisar därmed en mindre vetskap om att 

kontrollaktiviteterna kan motverka den ovan nämnda typen av brott. Dessa två aspekter 

kan resultera i att tillfälle faktiskt uppstår ute på kontoren eftersom medarbetarna inte 

tror detta kommer medföra någon IYEB.  

Waring, Weisburd och Chayets (1995) kategori tillfällessökarna anses av en del av 

intervjurespondenterna inte utgöra en vanlig orsak bakom IYEB. Dock belyser både 

Ramfelt (Handelsbanken) och Person A (SEB) att detta är ett ökande hot då kriminella 

ligor kan placera en medlem inom bankens verksamhet. Person A (SEB) anger att detta 

hänt inom bankbranschen då en konsult tog anställning inom en bank enbart i syfte att 

begå IYEB. Fallet kan vara en bidragande anledning till att bankerna till viss del har 

identifierat denna personlighetstyp och är medvetna om risken. Att bankerna är 

medvetna om denna personlighetstyp indikerar att de i högre grad kan motverka IYEB. 

Enligt Lindgren (2000) medför olika yrken olika situationer till att begå brott. De 

medarbetare som arbetar med trading är en sådan yrkesgrupp som flera av 

intervjurespondenterna lyfter fram. Detta då en uppfattad prestige och status inom yrket 

kan utgöra en risk för att IYEB begås. Denna yrkesgrupp, som arbetar med trading, är 

definierad i Finansinspektionen (2011a) som en särskilt reglerad grupp och därmed skall 

en del av deras ersättning skjutas upp. Detta antyder att denna orsak bakom IYEB är 

välkänd hos bankerna och intervjusvaren indicerar att bankerna fokuserar på denna 

yrkesgrupp i större utsträckning när de arbetar för att motverka den ovan nämnda 

brottsligheten. Detta överensstämmer även med Alalehtos (2002) personlighetstyp den 

positivt extroverte som bankerna på central nivå därmed anses ha identifierat. För 

personer som arbetar med trading finns en möjlighet till höga ersättningar enligt 

Finansinspektionen (2011a; 2011b) vilket kan kopplas till prestige och status. Prestige 

och status är i sin tur nära kopplat till personens karaktärsdrag vilket även är väl 

identifierat på kontorsnivå. En överrensstämmelse enligt Lindgren (2000) kan även 

urskiljas då författaren menar att individens karaktärstendenser är avgörande för om 

personen begår IYEB eller ej. Prestige kan även kopplas samman med att 

PricewaterhouseCoopers (2005) uppfattning om att ”upprätthålla en dyr 

levnadsstandard” är en orsak bakom IYEB. Detta antyder att en ytterligare anledning till 

att tradare kan begå IYEB är att vid en dålig affär sänks ersättningen vilket i sin tur 

drabbar personens levnadsstandard. Dyr livsstil är däremot mindre välkänd hos 
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enkätrespondenterna som en orsak bakom IYEB och därmed kan de gå miste om tecken 

på att denna typ av brottslighet begåtts. Denna personlighetstyp kan även begå brott på 

grund av att omständigheterna ”tvingar” fram det, vilket kan relateras till vad 

intervjurespondenterna anger om att personer som tradar vill täcka upp förluster. 

Både intervjusvaren och enkätundersökningen framhåller att personlig knipa som 

ekonomiska bekymmer är en välkänd orsak bakom IYEB vilket stämmer överens med 

de som Waring, Weisburd och Chayet (1995) kallar för de krispåverkade. Då empirin 

påvisar en medvetenhet runt detta torde medarbetare lättare kunna prata med 

överordnade vilket kan relateras till att Hedin i Danielssons (2012) artikel anger att 

risken för IYEB minskas genom en god relation till arbetskamrater. Dessutom bidrar 

medvetenheten troligen till att IYEB i högre grad kan motverkas. 

Felaktig ersättningsstruktur i företag är något som Arwinge och Munkby (2012) lyfter 

fram som en orsak bakom IYEB. Ramfelt (Handelsbanken) belyser även 

ersättningssystem ur ett annat perspektiv som inte omnämns i referensramen. Han 

menar att det är viktigt att medarbetare som har en kontrollerande funktion inte skall 

behöva vara oroliga för att deras lön skall påverkas av granskningsresultatet. Även 

Finansinspektionen (2011a) har identifierat ersättningssystem som en potentiell orsak 

till att IYEB begås och har givit ut en tvingande föreskrift där området behandlas vilket 

indikerar dess betydelse. Finansinspektionen (2006) menar att den operativa risken, dit 

ersättningssystem kan härledas, har ökat bland annat på grund av en mer komplex 

omvärld vilket delvis kan förklara den ökande fokuseringen på ersättningssystem. The 

Economist (2010) belyser dock att tvingande regler inom ett område kan medföra att 

fokus på andra risker äventyras. Trots att fokus på ersättningssystem är av vikt kan det 

resultera i att andra orsaker riskerar att gå bankerna förbi. Detta kan medföra en ökad 

risk för bankerna då de mindre fokuserade orsakerna kan öppna upp för möjligheten att 

begå IYEB.  

Intervjusvaren indikerar att på högre organisatorisk nivå inom bankerna är 

personlighetstyperna helt eller delvis identifierade medan enkätsvaren inte uppvisar 

samma resultat. Detta styrker resonemanget som rör att medarbetare på kontorsnivå 

inom bankerna inte ser alla orsaker bakom IYEB och torde utveckla denna förmåga 

mer. Ett förbättringsområde inom bankerna kan därmed urskiljas och om de påvisar 

bakomliggande orsaker i större utsträckning kan IYEB stävjas än mer.  
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7. Slutsatser 
 

I kapitel sju presenteras en sammanfattning av analysens mest relevanta delar och 

studiens frågeställningar besvaras. Därefter presenteras de slutsatser författarna dragit 

ur den analys som empirin och referensramen föranlett 

 

7.1. COSO-modellen och Three Lines of Defence 
En del av studiens syfte är att undersöka hur de svenska storbankerna arbetar med intern 

kontroll i förhållande till COSO-modellen och TLD. Forskningsfrågan som därmed är 

av intresse lyder enligt följande: 

”Hur arbetar de fyra svenska storbankerna med intern kontroll för att 

förhindra, upptäcka och åtgärda individuell yrkesbaserad ekonomisk 

brottslighet i förhållande till COSO-modellen och Three Lines of Defence?” 

Studien har visat att samtliga medverkande banker använder både COSO-modellen och 

TLD då de tillämpar dem i verksamheten. COSO-modellen har kompletterats inom 

olika områden och av olika skäl medan tillämpningen av TLD hos bankerna i lägre 

utsträckning skiljer sig från teorin. Syftet med COSO-modellen har reviderats inom 

olika områden till att innefatta både fler aspekter än ursprungsmodellen, men också till 

att lägga mindre fokus på en del av det ursprungliga syftet. Modellen har utökats till att 

även innefatta att den används som ett internt kommunikationsmedel då det är en 

modell som medarbetarna kan relatera till. Bedrägeriprevention var ett ursprungligt 

syfte vid utvecklingen av modellen men idag får inte detta särskilt stort utrymme hos de 

undersökta bankerna. En huvuddel av bankernas användning av modellen syftar till 

tillförlitlig finansiell rapportering vilket överensstämmer med en del av modellens syfte. 

Detta resulterar i att andra aspekter, som exempelvis IYEB, erhåller mindre 

uppmärksamhet. Modellen har även kompletterats med hjälp av branschspecifik 

kunskap eftersom modellen anses vara otillräcklig för att täcka hela bankens 

verksamhet.  

Både dualitetsprincipen och ansvarsfördelningar har visat sig vara kontrollaktiviteter 

som utökats då bankerna har lagt till ytterligare dimensioner till dessa. Då bankerna 

uppvisar en större portfölj av kontrollaktiviteter indikerar det att de i högre grad kan 

motverka IYEB. Vidare har bankerna utökat COSO-modellen då de anger skäl till att 

utvärderingar genomförs samt att det i praktiken finns beskrivna tillvägagångssätt vid 

upptäckt av IYEB, vilket COSO-modellen inte beskriver. Även om bankerna följer TLD 

har det av studien framkommit att rollfördelningen är något oklar. Denna oklara 
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ansvarsfördelning kan även leda till att ansvaret för en del risker blir oklara och därmed 

möjliggörs IYEB. 

Nedanstående punkter är därmed studiens huvudsakliga resultat inom ramen för den 

första frågeställningen: 

 COSO-modellens syfte har reviderats av bankerna.  

 COSO-modellen har kompletterats med hjälp av branschspecifik kunskap. 

 COSO-modellens preventiva kontrollaktiviteter har utökats. 

 Bankerna anger skäl till varför löpande och separata utvärderingar genomförs 

vilket utvidgar COSO-modellen.  

 Vid upptäckt av IYEB finns beskrivna tillvägagångssätt i praktiken vilket gör 

COSO-modellen mer detaljerad. 

 Indikationer på att rollfördelningen inom TLD är oklar. 

7.2. Bakomliggande orsaker 
Studien omfattar även en undersökning rörande bakomliggande orsaker till IYEB då 

området uppvisar en problematik. Forskningsfrågan i sin helhet lyder enligt nedan: 

”Känner de svenska storbankerna till orsaker bakom individuell 

yrkesbaserad ekonomisk brottslighet och ser denna kännedom olika ut på 

central nivå och kontorsnivå?” 

Bankerna har till viss del kännedom om orsaker bakom IYEB då de identifierar olika 

personlighetstyper av ekobrottslingar samt andra orsaker såsom ekonomiska problem 

och individens karaktärsdrag. Ersättningssystem är en bakomliggande orsak som det har 

tillkommit ett regelverk för och således har bankerna uppmärksammat detta område. 

Det finns en risk i detta som tar sin utgångspunkt i att lagreglerade områden kan 

resultera i att fokus på andra orsaker riskerar att minska. Även om enkätrespondenterna 

identifierar vissa orsaker bakom IYEB är ett överraskande resultat i studien att 

enkätrespondenterna inte känner till att en tillfällig möjlighet kan orsaka IYEB, en 

central orsak bakom denna typ av brottslighet. Konsekvensen av ett smalt synsätt hos 

bankerna är att medarbetare som inte känner till en del av de bakomliggande orsakerna 

också har sämre förutsättningar att kunna identifiera situationer där IYEB kan vara ett 

faktum.  

Följande slutsatser kan med hänsyn till resonemanget dras ur studien: 

 Ökat fokus på ersättningssystem kan resultera i minskat fokus på andra orsaker. 

 Vissa orsaker är mindre kända på kontorsnivå i jämförelse med en högre central 

nivå vilken intervjurespondenterna representerar. 
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7.3. Förbättringsområden 
Ett annat centralt område i studien berör vilka potentiella förbättringsområden som 

identifierats i hur bankernas interna kontroll motverkar IYEB. Forskningsfrågan i sin 

helhet löd enligt nedanstående: 

”Vilka potentiella förbättringsområden, som är relaterade till hur den 

interna kontrollen förhindrar, upptäcker och åtgärdar individuell 

yrkesbaserad ekonomisk brottslighet, finns hos de svenska storbankerna?” 

Olika förbättringsområden har urskilts inom ramen för både den första och den andra 

forskningsfrågan. Då studien urskilt ett flertal områden där utvecklingspotential finns är 

det naturligtvis möjligt att några av dessa vid en mer djupgående undersökning skulle 

kunna stödjas ytterligare. Kontorscheferna anger att uppförandekoden inte används på 

daglig basis vilket kan kritiseras eftersom att om medarbetarna inte i hög grad är 

medvetna om bankens värderingar kan risken för IYEB öka. Även om risken inte helt 

går att stävja visar studien att det finns utrymme för banken att tillämpa fler 

kontrollaktiviteter samtidigt som syftet med kontrollaktiviteterna bör kommuniceras än 

mer. Genom att använda ett större antal kontrollaktiviteter och betona syftet med dessa 

kan medarbetarnas kunskap rörande prevention av IYEB öka vilket i sin tur kan 

motverka IYEB.  

De kontrollaktiviteter som studien har identifierat som utvecklingsbara är semester över 

ett månadsskifte, whistle blower-funktionen och rekryteringsförfarandet. Semester över 

ett månadsskifte är en aktivitet som återfinns i USA men inte hos bankerna i studien och 

därmed finns möjlighet att etablera en sådan kontrollaktivitet i Sverige. Whistle blower-

funktionen finns i dagsläget etablerat hos bankerna men möjlighet att utveckla denna 

finns då all rapportering inte sker anonymt samtidigt som rapporteringsvägen är något 

oklar. Hos bankerna finns dock indikationer på att funktionen är under utveckling vilket 

är att föredra då stora kostnadsbesparingar kan göras.  

Rekryteringsförfarandet har stor betydelse för att säkerställa att lämpliga personer 

anställs och därmed kan risken för IYEB minskas. Studien har visat att 

bakgrundskontroller inte alltid sker vid nyanställningar och inte heller är tillåten vid 

internrekrytering eller under anställningstiden. Detta medför att utökad användning av 

initiala bakgrundskontroller är viktigt för att stävja IYEB. 

Denna studie uppvisar nedanstående tydliga förbättringsområden: 

 Uppförandekoden innehållande företagets normer, värderingar och regler är inte 

integrerad i bankkontorens dagliga verksamhet. 

 Det är av vikt att medarbetare i högre grad förstår syftet av kontrollaktiviteter. 

 Risken för IYEB kan ej stävjas fullt ut men det finns fler kontrollaktiviteter att 

tillämpa. 
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 Några kontrollaktiviteter har god utvecklingspotential. 

7.4. Självkritik 
Efter att studien genomförts har tillvägagångssättet granskats för att diskutera vad som 

hade kunnat utföras annorlunda. För att erhålla än djupare kunskap inom ämnet hade 

studiens design istället kunnat vara av typen fallstudie. Fallstudien kunde ha belyst hur 

ett enskilt fall som omfattar IYEB har påverkat bankens interna kontroll. Detta är dock 

svårt på grund av områdets känslighet och studiens bredd hade dessutom gått förlorad 

vid en sådan studie. Studiens datainsamling omfattade både primär- och sekundärdata 

och de data som en diskussion förs runt är enkätundersökningen samt intervjuerna. Om 

intervjuer istället för enkäter genomförts på kontorsnivå hade en djupare kunskap från 

denna organisatoriska nivå erhållits och därmed gett studien mer djup. Dock 

genomfördes enkäter i studien på grund av de upplevda fördelarna men i efterhand 

konstaterades att enkätfrågorna kunnat vara bättre formulerade. Förbättringen berör 

framförallt fråga ett, sex och sju då valen mellan alternativen kunde upplevas som att de 

skiljde sig markant. Intervjuerna som genomförts hölls inom loppet av en månad vilket 

innebar att studien hade kommit längre vid de senare intervjutillfällena vilket torde ha 

medfört en större ämneskunskap. Därmed hade de tidiga intervjuerna kunnat 

senareläggas för att ämneskunskapen då var större. 

7.5. Kunskapsbidrag 
Studien har sammanfört de två områdena intern kontroll och IYEB inom de svenska 

storbankerna. Då studien utrett huruvida bankernas praktiska tillvägagångssätt skiljer 

sig från COSO-modellen och TLD har ytterligare kunskap tillförts inom området. 

Vidare har studien bidragit med kunskap om att bankernas medvetenhet om orsaker 

bakom IYEB är begränsad på kontorsnivå. Slutligen har studien identifierat några 

förbättringsområden inom ämnet som kan bidra till vidare diskussion. Därmed anses 

studien uppfyllt sitt syfte och besvarat forskningsfrågorna. Storbanker kan i framtiden 

använda studiens resultat och även andra typer av banker torde i viss mån kunna dra 

nytta av resultatet för att utveckla sin interna kontroll mot IYEB. 
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8. Avslutande reflektioner 
 

I kapitel åtta presenteras reflektioner som framkommit under arbetets gång men som 

inte rymts inom studiens syfte. Dessa mynnar ut i förslag till vidare forskning.  

 

Under studien framkom ett flertal intressanta områden runt vilka reflektion skett. 

Reflektionerna berörde områden som inte föll inom denna studies ramar vilket 

resulterade i att endast diskussion runt dessa kunde föras. 

Studien har visat att COSO-modellen bland annat kompletteras på grund av att den 

saknar branschdetaljerade riktlinjer. Då banker har en komplex verksamhet kan COSO-

modellen vidareutvecklas till att innehålla fler finansiella aspekter. Även etiska och 

moraliska aspekter visade sig bli centrala i studien och är viktiga komponenter för att 

motverka IYEB. Det förhållningssätt som Swedbank antagit visar att medvetenhet finns 

om att ansvarstagande samt etik och moral motverkar IYEB. Vidare måste företag vara 

medvetna om att världen blir allt mer komplex och inkludera detta i sitt arbete. Det 

kommer alltid finnas personer med något rymligare samvete och därmed behöver 

företag tänka ur ett bredare perspektiv för att förhindra, upptäcka och åtgärda IYEB. I 

sammanhanget blir det även intressant att reflektera över kostnaden kontra nyttan av att 

i högre grad motverka IYEB. Det finns i dagsläget mer att göra som inte torde kosta för 

mycket, ett exempel på detta kan vara tydligare information till personalen. 

Genom att studera karaktärsdrag i olika yrkesgrupper kan företag erhålla en större 

förståelse för orsaker bakom IYEB. Trots att studien inte syftade till att studera 

kommunikation av den interna kontrollen var det en omöjlighet att inte beröra ämnet. 

Studien visade att syftet med kontrollaktiviteterna behöver kommuniceras till 

medarbetare i större utsträckning. Dock kan det finnas en problematik i att få 

kommunikationen att ske på en daglig basis och därmed bli en del av arbetet.  

USA och England uppvisar väl etablerade whistle blower-funktioner medan Sverige har 

utvecklingspotential inom området. Trots att internrevisions oberoende är ett faktum 

kan medarbetarnas vilja att rapportera IYEB öka genom att en extern whistle blower-

funktion införs. Nackdelen med en extern funktion är att banker är stora och komplexa 

verksamheter med mycket känslig information och problem kan därmed uppstå om 

externa funktioner skall hantera känslig information. Hur en kontrollaktivitet som 

beordrad semester skulle tas emot i Sverige kan även diskuteras då arbetsklimatet 

mellan USA och Sverige troligtvis är av olika slag och det bör företag vara medvetna 

om.  
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I studien framkom att rekryteringsprocessen är ett centralt område för att motverka 

IYEB. Detta är ett reglerat område och dessa regler behöver utredas vidare. Även om 

företag måste lita på sina medarbetare utgör rescreeningsförbudet ett problem för 

företag då de skall motverka IYEB. 

8.1. Förslag till vidare forskning 
Då studiens syfte utgjorde ramen för undersökningen förhindras möjligheten att gå 

vidare med några av reflektionerna. Därför mynnar dessa ut i ett antal förslag till vidare 

forskning inom ovanstående områden. Att utreda risker och studera dess prioritet utgör 

ett intressant område att forska ytterligare kring. Även det faktum att USA och England 

ligger i framkant och har etablerade kontrollaktiviteter såsom beordrad semester och 

whistle blower-funktioner gör att vidare forskning runt dessa är möjlig. Ett annat förslag 

är att studera rekryteringsprocessen på ett djupare plan då detta är en central del i 

företag och kan ses ur flera olika perspektiv. 
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Bilaga 1 Intervjuunderlag 
 

Intervjuunderlag 

 

”En kartläggning över hur de fyra svenska storbankerna arbetat med intern kontroll för  

att förebygga intern ekonomisk brottslighet” 

 

Författare 

Malin Ekengren (malek687@student.liu.se) 

Nikolina Joona (nikjo330@student.liu.se) 

Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet 

  

Tack för att Du väljer att deltaga och därmed bidra med värdefull information till vårt 

examensarbete. På nästa sida presenteras de frågor intervjun kommer behandla. 

Observera att du gärna får vidareutveckla frågorna då du finner det passande tack vare 

dina specialkunskaper inom ämnet. Intervjusamtalet kan medföra att intervjufrågorna 

kan behandlas i en annan ordningsföljd än den som anges. Intervjun beräknas ta en 

timme och intervjuresultatet kommer sedan skickas till Dig via mejl för godkännande.  

Bakgrundsinformation 

 Vad är Din huvudsakliga arbetsuppgift? 

 Vad har Du för erfarenhet av intern kontroll?  

 På vilket sätt arbetar Du i dagsläget med intern kontroll? 

Bankens arbetssätt med regelverk 

1. Hur väl anser Du att gällande regelverk hanterar den interna ekonomiska 

brottsligheten?  

- COSO-modellen (Internal Control – Integrated Framework) 

- TLD 

- Hur ser Du på graden av reglering inom bankbranschen? 

 

2. Hur ser Du på applicerbarheten hos dagens regelverk? 

- Om Du anser att applicerbarheten är svag; varför?  

- Om Du anser att applicerbarheten är god; vad är det som är bra? 

- Har Ni valt att använda några andra modeller utöver de lagstadgade?  

- Varför används en ytterligare modell? 
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3. COSO består av fem komponenter: kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, 

kommunikation/information och tillsyn.  

- Vilken av dessa anser Du är viktigast utifrån förebyggandet av intern 

ekonomisk brottslighet? 

- Hur görs en helhetsbedömning om en komponent är bra och en annan 

dålig? 

- Anser Du att någon mer komponent bör finnas med? 

- Har Er bank lagt till någon ytterligare komponent? 

 

4. Hur mäter Ni när det inte längre är värt att satsa ytterligare resurser på den interna 

kontrollen inom ett område för att förebygga intern ekonomisk brottslighet?  

Riskhantering  

5. Vad anser Du är den största riskerna med att inte ha en god intern kontroll? 

 

6. Vad har Ni för dagliga rutiner för att förebygga risken att medarbetare begår brott 

internt?  

 

7. FAR belyser två områden som ofta ges extra fokus vid riskbedömning. Den första är 

risken för oegentligheter och olämpligt gynnande av annan part på organisationens 

bekostnad. Den andra är risken att det ska ske en förlust eller förskingring av 

organisationens tillgångar.  

- Hur kan riskerna ovan kopplas till Er banks mål och hur hanteras dessa 

två områden? 

- Ser Ni dessa risker som allvarliga och hur bedömer Ni sannolikheten för 

att dessa risker inträffar? 

- Vilka faktorer anser Du öka riskerna för dessa och hur går Ni tillväga för 

att minska dessa? 

 

8. Vad utgår Ni ifrån då riktlinjer för riskhanteringen arbetas fram? 

Aktiviteter inom den interna kontrollen 

9. Vad vidtar Ni för förebyggande kontrollaktiviteter och med vilken periodicitet sker 

detta? 

 

10. Vad vidtar Ni för upptäckande kontrollaktiviteter och med vilken periodicitet sker 

detta? 
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11. Kan Du ge några exempel på hur kontrollaktiviteter kan byggas in i Era processer 

eller system? 

 

12. Hur arbetar Ni för att inte bli för beroende av en person?   

Utvärdering som en del av den interna kontrollen 

13. Vad utgår Ni från då den interna kontrollen utvärderas?  

- Vilka områden hanteras vid utvärderingen? 

- Är det något speciellt område som ofta är mer prioriterat? 

- Vilka kriterier används när Ni bedömer om den interna kontrollen är 

tillfredsställande?  

- Hur ofta sker Er utvärdering av den interna kontrollen? 

 

14. Vad för behov kan leda till en extra utvärdering? 

 

15. Kan Du ge exempel på olika löpande och separata utvärderingar? 

 

16. Hur upptäcker Ni att fel begåtts? 

 

17. Vad vidtar Ni för åtgärder om brister upptäcks i den interna kontrollen? 

 

18. Hur ser rapporteringsprocessen ut om en medarbetare upptäcker något inte står rätt 

till?  

- Vem ska medarbetare som upptäcker något rapportera detta till?  

- Ändrar Ni efter en eller flera händelser?  

 

19. Hur ofta uppdaterar ni Ert arbetssätt kring de modeller banken använder? 

- Varför sker uppdateringar med dessa tidsintervall? 

- Vad leder till att arbetssättet ändras? 

- Har exempelvis HQ-bankskandalen påverkat Ert sätt att arbeta mot 

ekonomisk brottslighet? 

Ekonomisk brottslighet 

20. Vad tror Du det finns för anledningar till att medarbetare begår interna ekonomiska 

brott inom bankbranschen? 

 

21. Finns det någon skillnad i hanteringen av lågfrekventa risker med potentiellt stora 

förluster gentemot högfrekventa risker med potentiellt små förluster?  

Har Du något övrigt att tillägga eller har Du själv reflekterat över något vi inte tagit 

upp? 
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Bilaga 2 Enkätunderlag 
 

Enkät 

”En kartläggning över hur de fyra svenska storbankerna arbetar med intern kontroll för 

att motverka intern ekonomisk brottslighet” 

 

Författare 

Malin Ekengren (malek687@student.liu.se) 

Nikolina Joona (nikjo330@student.liu.se) 

Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet 

  

Tack för att Du väljer att deltaga och därmed bidra med värdefull information till vårt 

examensarbete. På nästa sida presenteras de frågor vi önskar att Du besvarar utifrån Din 

personliga uppfattning. Dina svar kommer vara anonyma, enbart bankens namn 

kommer framgå i vår studie. Studien kommer sedan publiceras och vara publikt 

tillgänglig så Du kan ta del av resultatet. 

 

Tack för din medverkan! 

 

1. ”Three Lines of Defence” är en vanligt förekommande modell för 

arbetsfördelning för vissa av bankernas avdelningar. Hur väl bekant är Du med 

Din roll inom ”Three Lines of Defence”? 

- Mycket väl bekant 

- Väl bekant 

- Mindre bekant 

- Inte bekant 

 

2. Vilka av dessa kontrollaktiviteter arbetar Ditt kontor med dagligen? 

- Olika typer av checklistor 

- Behörighetsregler 

- Listor med misstänkta transaktioner 

- En uppförandekod som innehåller Din banks normer, värderingar och 

regler 

- Tydliga ansvarsbefogenheter 
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- Uppdelade arbetsuppgifter (2 personer som genomför transaktioner, 

beviljar lån etc.) 

- Regelbunden granskning av aktiviteter medarbetarna utför, ex. 

utbetalningar och beviljade lån 

- Tydliga rapporteringsvägar för misstänkta interna brott 

- Tydliga riktlinjer för hur banken arbetar med att förhindra, upptäcka och 

åtgärda eventuella interna brott 

- Tydliga kriterier som anger när en utredning ska inledas  

- Tydliga kriterier för vem som skall leda en eventuell utredning 

- Bakgrundskontroller vid nyanställningar 

 

3. Vilka av dessa kontrollaktiviteter arbetar Ditt kontor med, men på en icke-daglig 

basis?  

- Olika typer av checklistor 

- Behörighetsregler 

- Listor med misstänkta transaktioner 

- En uppförandekod som innehåller Din banks normer, värderingar och 

regler 

- Tydliga ansvarsbefogenheter 

- Uppdelade arbetsuppgifter (2 personer som genomför transaktioner, 

beviljar lån etc.) 

- Regelbunden granskning av aktiviteter medarbetarna utför, ex. 

utbetalningar och beviljade lån 

- Tydliga rapporteringsvägar för misstänkta interna brott 

- Tydliga riktlinjer för hur banken arbetar med att förhindra, upptäcka och 

åtgärda eventuella interna brott 

- Tydliga kriterier som anger när en utredning ska inledas  

- Tydliga kriterier för vem som skall leda en eventuell utredning 

- Bakgrundskontroller vid nyanställningar 
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4. Nedanstående kontrollaktiviteter anses förhindra, upptäcka och åtgärda intern 

ekonomisk brottslighet. Vänligen ranka dessa efter Din personliga åsikt om hur 

väl aktiviteterna motverkar intern brottslighet. 

  Förhindrar Förhindrar Förhindrar Förhindrar 

  mycket väl väl mindre inte alls 

Olika typer av checklistor         

Behörighetsregler     

 

  

Listor med misstänkta transaktioner         

En uppförandekod som innehåller     

 

  

Din banks normer, värderingar och 

regler     

 

  

Tydliga ansvarsbefogenheter         

Uppdelade arbetsuppgifter (2 personer 

 

  

 

  

som genomför transaktioner,  

 

  

 

  

beviljar lån etc.) 

 

  

 

  

Regelbunden granskning av aktiviteter 

medarbetarna utför, ex. utbetalningar          

och beviljade lån     

 

  

Tydliga rapporteringsvägar för          

Misstänkta interna brott         

Tydliga riktlinjer för hur banken arbetar 

med att förhindra, upptäcka och   

 

    

åtgärda eventuella interna brott    

 

    

Tydliga kriterier som anger när en          

utredning ska inledas          

Tydliga kriterier för vem som skall leda    

 

    

En eventuell utredning         

Bakgrundskontroller vid 

nyanställningar         

 

5. Hur ser Du på bankens interna kontroller? Vissa av kontrollerna är… 

… tidskrävande men inte en extra börda 

… tidskrävande och en extra börda 

… en extra börda men inte tidskrävande 

… inget av ovanstående 
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6. Hur fungerar kontakten med Internrevisionsavdelningen/Group Internal Audit 

vid ett misstänkt internt brott? 

- Mycket enkelt 

- Enkelt 

- Mindre enkelt 

- Väldigt svårt 

 

7. Hur fungerar kontakten med Complianceavdelningen/Group Compliance vid ett 

misstänkt internt brott?  

- Mycket enkelt 

- Enkelt 

- Mindre enkelt 

- Väldigt svårt 

 

8. Har Du själv (under hela din karriär på banken) rapporterat ett misstänkt brott 

inom verksamheten? 

- Ja 

- Nej 

 

9. Vad skulle kunna förbättras inom denna bank för att Du enklare skulle kunna 

rapportera misstänkta ekonomiska brott inom verksamheten? 

 

10. Vilka/vilket av nedanstående alternativ anser Du kan är en viktig anledning till 

att en person begår ett internt ekonomiskt brott inom verksamheten? 

- Individens karaktär 

- Individen har ekonomiska bekymmer 

- Tillfälle uppstår (tillfället gör tjuven) 

- Individens dyra livsstil 

- Individens missnöjdhet med banken 

- Individens missnöjdhet med karriären  

- Uppsägning 

- Bristfälliga kontroller  

- Anonymitet inom banken 

- Individens låga spärr för frestelser 

- Individen förnekar konsekvenserna för banken 

- Individens saknar medvetenhet om vad som är fel 

- Hög press från omgivningen 

 


