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Abstract 

Internal control is something that’s grown more important for enterprises to keep in mind. 

The community is increasingly affected by the IT-development which demands a bigger 

degree of security. Enterprises needs to make sure that their systems are up to date and secure 

enough to keep it safe from unauthorized to take part of sensitive information. Internal control 

can exist in a major part of the work. If an enterprise have a goal for no harm or serious injury 

at work, internal control is necessary to reach that goal.    

The purpose for this essay is to examine how five different departments of Trafikverket 

practices internal control. How internal control is described. How the guidance from the 

managements is described and how it reaches the rest of the enterprise. This will lead to a 

proposal of improvement of the internal control at Trafikverket.  

We focus our frame of reference on the COSO-model and its five components. The 

components included in the COSO-model are control environment, risk valuation, control 

activities, information and communication and monitoring.  

The essay is a case-study of Trafikverket. We have chosen a qualitative method and 

interviewed five respondents from the different departments on Trafikverket. The respondents 

we interviewed works with internal control in their everyday work or have a god insight in the 

subject. We used a semi structured interview guide with questions based on the COSO 

framework.  

The results from our study shows that it exist big variations between how the departments 

work with internal control. It emerged that there are new guidelines for how the work should 

be done. This makes it necessary with education to implement the new ways to work. How 

the departments use the COSO-model varies. Some of them have incorporated the model in 

their new ways to work others have never heard of it.  

The conclusion of our study shows that the COSO-model and it´s components contribute to a 

functioning internal control. Implementing the components is important and the most 

important feature to good internal control is the corporate management. Education within the 

enterprise is the most effective way to inform the staff about the model and to implement it.  

Keywords: Internal Control, COSO, The three Lines of Defence, Chaos theory, Trafikverket, 

Authority. 

 



 

Sammanfattning 

Intern kontroll är något som blir allt viktigare för organisationer att ha koll på. Samhället 

påverkas allt mer av IT-utvecklingen vilken ställer krav på en viss grad av säkerhet. 

Organisationer måste försäkra sig om att deras system är tillräckligt säkra för att inte 

obehöriga ska komma åt känslig information. Intern kontroll kan finnas i en stor del av 

arbetet. Om en organisation har ett mål för att ingen ska skadas allvarligt eller avlida på 

arbetsplatsen, krävs det interna kontroller för att uppnå målet. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de olika verksamhetsområdena inom Trafikverket 

tillämpar intern kontroll. Hur intern kontroll beskrivs i ledningssystemet och hur det når ut i 

verksamheten. Det ska leda till ett förbättringsförslag av den interna kontrollen hos 

Trafikverket. 

Vår teoretiska referensram fokuserar på COSO-modellen och de fem komponenter som ingår 

i modellen. De komponenter som ingår i COSO-modellen är kontrollmiljö, riskvärdering, 

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning. 

Uppsatsen är en fallstudie på Trafikverket. Vi har valt en kvalitativ metod där vi genomfört 

fem intervjuer på de olika verksamhetsområdena på Trafikverket. Vi har intervjuat personer 

som har positioner där de arbetar med intern kontroll eller har god insyn i området. Vi har 

använt en semistrukturerad intervjuguide där frågorna baserats på COSO:s ramverk. 

Resultatet av vår studie visar att det finns stora variationer i hur verksamhetsområdena arbetar 

med intern kontroll. Det framkom att det har kommit nya riktlinjer för hur arbetet ska utföras. 

Det i sin tur kräver en utbildningsinsats för att implementera arbetssätt. Hur 

verksamhetsområdena använder COSO-modellen i arbetet varierar. Vissa har det inarbetat i 

arbetssätten och känner till modellen medan andra aldrig har hört talats om den. 

Slutsatser av vår studie visar att COSO-modellen och dess komponenter bidrar till en 

fungerande intern kontroll. Att implementering av komponenterna är viktig och att det 

viktigaste för bra intern kontroll är företagsledningen. Utbildning inom organisationen är det 

effektivaste sättet att informera de anställda och implementera modellen.  

Nyckelord: Intern kontroll, COSO, Ansvarslinjer, Kaosteorin, Trafikverket, Myndighet.  
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1 Inledning  
I det inledande kapitlet redogör vi för studiens bakgrund som tar upp intern kontroll och bildandet av 

COSO-modellen. Därefter följer en problemformulering där vi beskriver intern kontroll på Trafikverket. 

Problemformuleringen leder sedan fram till studiens syfte.  

Media rapporterar ibland om företagsskandaler, som att företag har fuskat eller att det har 

förskingrats pengar från företaget. Den mest kända företagsskandalen är Enron. Enron 

bildades 1985 och var till en början ett företag som verkade inom energibranschen. Företaget 

växte och Enronkoncernen bildades. Enron var ett av USA:s tio största bolag omsättnings-

mässigt. Enron anklagades för bokföringsbrott och för att ha underlåtit att ta med vissa poster 

i koncernredovisningen. När det uppmärksammades var det många som blev drabbade, till 

exempel anställda som hade investerat sitt pensionssparande i Enron. De såg nu hela sitt 

pensionssparande försvinna. Även investerare och andra intressenter drabbades. Det visade 

sig att Enrons revisorer var korrupta och pressades av ledningen. Enron försattes i konkurs 

2001 (Petrick & Scherer, 2003). Hade företaget haft en bättre intern kontroll hade det kanske 

kunnat undvikas. Efter Enronskandalen togs Sarbanes-Oxley-act (SOX) fram 2004. SOX var 

till en början tänkt att användas i USA. Med tiden har det blivit ett accepterat regelverk för 

intern kontroll som används över hela världen (Moeller, 2013). 

Inom alla organisationer kan fel uppstå, men det är olika hur de arbetar för att upptäcka och 

förhindra dessa. Många organisationer arbetar med intern kontroll för att själva hitta problem 

innan de påverkar verksamheten. Intern kontroll är de olika processer och arbetssätt som 

organisationer har för att förhindra att fel uppstår. Det finns flera ramverk för intern kontroll 

som organisationer och myndigheter kan bygga upp sin interna kontroll efter. Ett ramverk är 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Ramverket 

gavs ut 1992 för att höja kvaliteten på den interna kontrollen. Ramverket används av företag, 

myndigheter och organisationer världen över och har blivit ett av de normgivande organen för 

att ge ut standards inom intern styrning och kontroll. Ramverket uppdaterades 2013 (Moeller, 

2013).  

När intern kontroll först definierades härrörde det till största del den finansiella 

rapporteringen. Det har utvecklats under åren till att även omfatta IT och kontroll av intern 

styrning. För att stärka begreppet intern kontroll togs COSO-ramverket fram. Det gjordes för 
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att få en samlad bild av intern kontroll, med tydliga riktlinjer för hur arbetet kan bedrivas 

(Moeller, 2013). 

1.1 Bakgrund  
Alla företag och organisationer har någon form av intern kontroll, ibland kan de dock påstå att 

de inte har någon intern kontroll. Om man undersöker hur organisationen följer upp händelser 

som sker i företaget ser man att det finns intern kontroll om än inte i särskild strukturerad 

form. Det finns oftast en kontroll på att företaget får betalt från kunder, att leveranser från 

leverantörer kommer innan betalningen går iväg och säkrar att det finns pengar på banken. 

Det är exempel på interna kontroller som görs inom de flesta organisationer. Med tanke på de 

företagsskandaler som har varit och den ökande globaliseringen ställs högre krav på intern 

kontroll och att organisationer följer de regler och ramverk som finns (Wendt & Widengren, 

2014).  

Två områden som påverkar vikten av intern kontroll är den teknologiska utvecklingen och 

miljöpåverkan. Det gäller för organisationer att göra en omvärldsanalys och se till händelser 

runt om i världen som kan påverka organisationen. Den teknologiska utvecklingen handlar till 

stor del för företag om att upprätthålla god IT-säkerhet, genom att ha säkra system för att 

skydda sig mot bedrägeri och dataintrång med syftet att komma åt känslig information. Det är 

även viktigt att möta den globala köpkraften, att inte göra sig beroende av vissa leverantörer 

eller kunder. Marknaden är förändringsbar och förändringar sker snabbt i den digitala världen, 

vilken kan innebära att även marknadens aktörer kan ändras snabbt. Miljöpåverkan är ett 

aktuellt ämne. Det gäller som organisation att ha koll på hela verksamheten, att inte 

verksamheten utsätts för onödiga risker. Miljörelaterade skandaler är något en organisation 

vill undvika. En sådan skandal kan skada ett företags rykte och på sikt hota hela verksamheten 

(Wendt & Widengren, 2014).  

För att undvika problem som kan uppstå på grund av bristande intern kontroll är det viktigt att 

företag ser över den interna kontrollen och har en plan för hur arbetet ska bedrivas. Har 

företaget en plan för arbetet är det större chans att det är något som de faktiskt arbetar med. 

Annars är det lätt att det är något som glöms bort och får hanteras senare. En plan med tydlig 

struktur över vad som ska göras och vem som ska utföra arbetet behövs. På så sätt skapas en 

tydlighet kring arbetet och de kan på ett bra sätt se brister i systemet tidigt. En plan för intern 

kontroll kan innehålla kontroller och kvalitetssäkringar för att arbetet ska utföras på ett säkert 
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sätt. Det kan vara när företaget gör en utbetalning. Det ska vara två personer som granskar 

och kontrollerar att det är rätt summa pengar som dras från kontot. Ett annat exempel kan vara 

att företaget kvalitetssäkrar de dokument som produceras på företaget. Det kan göras genom 

att den person som har skrivit dokumentet lämnar det till någon kollega för korrekturläsning 

och granskning innan det skickas för publicering. Gör företaget de här kontrollerna ökar 

chansen att upptäcka fel i ett tidigt skede och kunna rätta till dem. Nästa steg i en organisation 

brukar vara revision. Revisionen ska hjälpa styrelsen och ledningen att se till att en hög 

säkerhet i arbetet upprätthålls. Desto tidigare de kan hitta fel och brister desto bättre är det ur 

riskhanteringssynpunkt (Wendt & Widengren, 2014).  

 

1.2 Problemformulering  
Vi har fått i uppdrag av Trafikverket att undersöka deras interna kontroll. När det gäller 

myndigheter bevakas de hårt av media och riskerar att råka ut för hård granskning om det 

upptäcks att det fuskats. Det är för att det handlar om allmänna intressen, skattemedel som då 

använts i fel syfte. Trafikverket är en stor myndighet, som ansvarar för bland annat vägtrafik, 

järnvägstrafik och sjöfart. Inom Trafikverket finns behov av att förstärka lärandet i 

organisationen, skapa en kultur av ständiga förbättringar samt vid behov vidta korrigerande 

åtgärder i ett tidigare skede. Det hamnar allt för många ärenden hos internrevisionen, som 

borde ha åtgärdats tidigare. Vilket kan bero på en bristande intern kontroll.  

För att lättare kunna förstå vad intern kontroll är och hur det används i verksamheten behövs 

förståelse för Trafikverkets rutiner och hur arbetet bedrivs. Trafikverkets definierar intern 

kontroll som olika processer och arbetssätt för att upptäcka avvikelser och förhindra att fel 

uppstår, det ska initieras av någon annan än den som utfört arbetet. Trafikverket har olika 

verksamhetsområden som genom olika processer ska leverera olika saker till allmänheten. De 

har också olika processer som kontrollerar hur leveranserna på verksamhetsområdet går. 

Exempel på en process kan vara att det ska finnas fungerande tågförbindelser och utarbetade 

rutiner för hur det ska levereras. Leveransen är när tågen går och att de går i tid. Det ska då 

finnas en process för intern kontroll på att leveransen av tåg går rätt till. Den interna 

kontrollen ska då fånga upp de fel och avvikelser som finns inom verksamhetsområdet. Utan 

den interna kontrollen hamnar felen och avvikelserna direkt hos internrevisionen. Det är något 
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Trafikverket helst vill undvika. De vill hitta och hantera problemen innan de hamnar där. 

Därför behöver de en bra intern kontroll. 

1.3 Tidigare studier 
Tidigare studier på området beskriver COSO-modellens implementering i verksamheten som 

varierad. Benitez, Milos och Skopljakovic (2007) kommer i sin studie på kommuner fram till 

att de undersökta kommunerna använder COSO-modellen, dock är inte medarbetarna på 

förvaltningarna medvetna om att det är en modell som ligger till grund för arbetet. 

Komponenternas implementering i verksamheten varierar och det skiljer sig också hur de 

används. En studie av Djurovic och Korkis (2014) på statdelsförvaltningen Majorna-Linné i 

Göteborg visar på detta. Författarna anser att bristerna beror på att det bara är vissa personer 

som känner till COSO-modellen. Det blir brister i arbetet för att medarbetarna inte vet att det 

är en modell som ligger till grund för arbetet (Djurovic & Korkis, 2014). 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de olika verksamhetsområdena inom Trafikverket 

tillämpar intern kontroll. Hur intern kontroll beskrivs i ledningssystemet och hur det når ut i 

verksamheten. Det ska leda till ett förbättringsförslag av den interna kontrollen hos 

Trafikverket.  

De centrala frågeställningarna är 

 Hur arbetar Trafikverkets olika verksamhetsområden med intern kontroll? 

 Vilka förbättringar kan göras i Trafikverkets intern kontroll?  

 Vad kan andra organisationer lära sig från det här fallet?  
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2 Referensram 
I det här kapitlet redogör vi för den litteratur som ligger till grund för vår undersökning. Vi beskriver 

COSO-modellen, hur den har utvecklats och de tre ansvarslinjerna, samt fördelar och nackdelar med 

intern kontroll.  

2.1 Kaosteorin 
På 1970-talet uppstod en teori som kallas för Kaosteorin, då meteorologen Edward Lopes 

experimenterade med datorsimulering av väder. Varje dag förde han in variabler i systemet 

med ganska stor noggrannhet, det skilde bara några decimaler som han ansåg som oviktiga. 

När han skulle räkna ut resultatet blev allt fel på grund av de små decimalerna. Små detaljer 

som ansågs som oviktiga fick väldigt stor effekt i slutändan (Root, 1998).  

Kaosteorin går ut på att små misstag kan leda till stora konsekvenser. Det kan tillämpas på 

intern kontroll där organisationer arbetar med exempelvis procedurer, processer och system i 

verksamheten. Om det då förekommer en avvikelse i en process som upprepas varje månad 

eller år kommer misstaget också att upprepas. Till slut kan det få stora konsekvenser. I en 

organisation godtas oftast att små misstag och avvikelser händer och är oundvikliga, det är 

just dessa avvikelser som måste undvikas för de kan få stora konsekvenser (Root, 1998).  

Det är därför viktigt att arbeta med intern kontroll, för att förhindra dessa misstag. Det finns 

olika modeller och system för att arbeta med detta. Vi har valt att rikta in oss på ramverket 

COSO.   

 

2.2 COSO:s definition av intern kontroll  
Enligt COSO-ramverket är intern kontroll en process, påverkad av en verksamhets styrelse, 

ledning och annan personal, utformad för att förse en rimlig säkerhet avseende uppnåendet av 

mål relaterade till verksamheter, rapporter och överensstämmelse. Det är en process som 

består av pågående uppgifter och aktiviteter (Rezaee, 1995; COSO Framework, 2013; 

Rittenberg, 2006; Moeller, 2013). 

Hur ett företag ser på intern kontroll beror främst på ledningens inställning till hur viktigt de 

tycker det är. Här spelar miljön och kulturen på företaget en stor roll. Om ledningen har en 

bra inställning till interna kontroller ökar medvetenheten även hos andra i företaget. Det 
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brukar talas om ”tone of the top” vilket innebär att det är ledningen som sätter tonen för hur 

hela organisationen hur de ser på intern kontroll (McMullen, Rama & Roghunandan, 1996). 

Det är inte bara inom organisationen som intern kontroll är viktigt. Även intressenter, 

investerare har ett intresse i att företaget upprätthåller god intern kontroll. Investerare som tar 

del av bokslut och årsredovisningar vill att informationen är relevant och pålitlig (McMullen, 

Rama & Roghunandan, 1996). 

 

2.3 COSO-modellens uppbyggnad  
Intern styrning och kontroll betyder olika saker för olika människor. Det leder till förvirring 

bland dem som arbetar i företagen, som resulterar i missförstånd och olika förväntningar 

vilket kan leda till problem. COSO-modellen är utvecklad för att hjälpa till att etablera en 

enhetlig och tydlig definition av begreppen som tillgodoser behoven hos alla intressenter. Det 

erbjuder en standard som kan hjälpa företag att utveckla liknande standard av intern kontroll i 

hela företaget (Rezaee, 1995; COSO Framework, 2013; Rittenberg, 2006; Moeller, 2013).  

Intern kontroll är en process som utförs av organisationens styrelse, ledning och annan 

personal. Den är utformad för att nå mål i tre olika kategorier. Effektivitet och produktivitet i 

verksamheten, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av aktuella regler och lagar 

(Rezaee, 1995; COSO Framework, 2013; Rittenberg, 2006; Moeller, 2013). 

COSO består av fem sinsemellan beroende komponenter. De är framtagna från det sätt som 

en ledning styr ett företag och är integrerade i styrprocessen. Det finns en koppling mellan de 

olika komponenterna som samverkar och formar ett integrerat system som reagerar aktivt på 

ändrade förutsättningar. Kontrollsystemet ska vara integrerat med organisationens 

verksamhet. Den interna kontrollen blir effektivast om komponenterna är inbyggda i 

organisationens infrastruktur och ingår som en väsentlig del av organisationen. Inbyggda 

komponenter leder till bra kvalitet på verksamheten och bra delegering bland de anställda. Då 

undviker de onödiga kostnader och möjliggör snabba svarsåtgärder vid förändrade 

förutsättningar. Dessa komponenter måste finnas och fungera för att ha en riktig effekt på 

intern kontroll, beroende på omständigheter och hur verksamheten är uppbyggd kan de sättas 

ihop på olika vis (Rezaee, 1995; COSO Framework, 2013; Rittenberg, 2006; Moeller, 2013). 
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Det finns ett direkt samband mellan de tre målen och de fem komponenterna. Målen är det 

som organisationen strävar efter att uppnå och komponenterna är det som krävs för att uppnå 

målen. Alla komponenter är relevanta för varje målkategori. För att uppnå målkategorin 

effektivitet måste alla fem komponenter finnas och fungera effektivt i verksamheten (Rezaee, 

1995; COSO Framework, 2013; Rittenberg, 2006; Moeller, 2013). 

 

2.4 Mål  
Det finns tre målsättningar inom COSO och den första kategorin handlar om att 

organisationen vill uppnå effektivitet och produktivitet i verksamheten. Då fokuserar företaget 

på de grundläggande verksamhetsmålen men de tänker också på vinst och resultatmål och att 

skydda sig från värdeminskningar på tillgångar. Den andra kategorin av mål är, tillförlitlig 

finansiell rapportering. Då handlar målen om att intern, extern och icke finansiell rapportering 

ska innehålla reliabilitet, vara aktuell, transparent och uppfylla alla andra krav från reglerare. 

Den tredje kategorin av mål är efterlevnad som ska se till att organisationen tillämpar alla 

lagar och regleringar som gäller för dem. Varje enskild medarbetare i företaget ansvarar för 

att dessa mål ska uppfyllas (Rezaee, 1995; COSO Framework, 2013; Rittenberg, 2006; 

Moeller, 2013). 

 

2.5 COSO, fem komponenter 
Här förklaras de fem komponenterna som COSO-modellen är uppbyggd på.  

2.5.1 Kontrollmiljö 
Kontrollmiljö är det som ligger till grund för den interna kontrollen i hela verksamheten och 

påverkar de andra komponenterna. Kontrollmiljön består av de verksamhetsprocesser, 

standards och strukturer som styr verksamheten. Det är ledningen som utvecklar dessa 

processer och standards, deras beslut och val genomsyrar hela organisationen uppifrån och 

ner. Ledningens sätt att fördela ansvar och befogenheter, organisera och utveckla medarbetare 

påverkar hela organisationen. Även styrelsens uppmärksamhet och vägledning är viktig. Det 

första steget för intern kontroll börjar med ledningen, de sätter tonen för hela processen. 

Ledningens krav och förväntningar förstärks sedan på andra nivåer i verksamheten. 

Kontrollmiljön innehåller etiska värden och integritet, vad som anses som bra och dåligt 

påverkar medarbetarnas syn på avvikelser och om de tänker rapportera dessa. För att de ska 
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upptäcka avvikelser eller helt kunna undvika dem är det viktigt att medarbetarna har en hög 

kompetens (Rezaee, 1995; COSO Framework, 2013; Rittenberg, 2006; Moeller, 2013). 

2.5.2 Riskvärdering 
Alla företag möter risker som de måste värdera, både från externa och interna håll. Risk 

definieras som möjligheten att något inträffar som kan ha en negativ påverkan på målen. 

Riskvärdering innebär att organisationen identifierar och bedömer risker i förhållande till det 

mål de vill uppnå. En förutsättning för riskvärdering är att det finns mål knutna till olika 

nivåer. Ledningen specificerar målen i kategorier relaterade till verksamheten. Det måste vara 

klara mål som organisationen kan identifiera och analysera risker för. Riskvärdering är 

identifiering och analys av relevanta risker. Organisationen måste först analysera risken för att 

kunna hantera den (Rezaee, 1995; COSO Framework, 2013; Rittenberg, 2006; Moeller, 

2013). 

2.5.3 Kontrollaktiviteter 
När en organisation genomför kontrollaktiviteter utgår de från riktlinjer och rutiner som de 

anställda arbetar efter för att se om ledningens anvisningar utförs i verksamheten. 

Kontrollaktiviteter utförs på alla nivåer i organisationen, i olika delar av arbetsprocesser och 

inom den tekniska miljön, exempelvis datorer och liknande. De kan vara förebyggande eller 

deduktiva. Antingen vill de förhindra avvikelser i verksamheten innan de uppstår eller utgå 

från en avvikelse som har uppstått och utifrån det ta fram nya arbetssätt. Kontrollaktiviteter 

kan vara automatiska inbyggda i systemet eller utföras manuellt då och då efter behov. Ett 

exempel på automatisk kontrollaktivitet är attestering, då godkänns verifikationer och 

registrering av fakturor i flera steg. Exempel på manuella kontrollaktiviteter är större 

granskningar av arbetsprocesser eller enskilda händelser (Rezaee, 1995; COSO Framework, 

2013; Rittenberg, 2006; Moeller, 2013).  

2.5.4 Information och kommunikation 
Det är nödvändigt att organisationen tar fram relevant information och att det förmedlas 

medan det fortfarande är aktuellt, så de anställda kan använda det i sitt arbete. Både intern och 

extern information är viktig. Internt är det viktigt att alla får del av information om 

verksamheten, regler som måste följas och finansiell information. Den typen av information 

måste finnas för att företaget ska fungera. Det finns även extern information om händelser 

utanför organisationen, nya händelser och villkor som är nödvändiga för att kunna fatta bra 

beslut och som påverkar den externa rapporteringen. För att alla ska kunna ta del av 
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informationen måste det finnas bra kommunikation. Kommunikationen måste vara effektiv 

och flöda uppåt, nedåt och över hela organisationen. Alla medarbetare måste vara 

underrättade från högsta ledningen att deras ansvar för intern kontroll måste tas på allvar. De 

måste förstå vilken deras roll är och hur deras enskilda arbete påverkar hela organisationen. 

Det måste även finnas ett effektivt sätt, en effektiv kanal för de anställda att rapportera och 

kommunicera med ledningen. Kommunikation utåt till externa parter som leverantörer, 

myndigheter och kunder är också viktigt (Rezaee, 1995; COSO Framework, 2013; Rittenberg, 

2006; Moeller, 2013). 

2.5.5 Övervakning inklusive uppföljning och utvärdering 
Interna styrnings- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas. Det är en 

process som påverkar systemets resultat över tiden. Om organisationen utvärderar och 

förbättrar sina system över tid blir de starkare och genererar bättre resultat. Det åstadkommer 

de genom löpande utvärderingar och uppföljningar samt separata utvärderingar. Det går också 

att använda en kombination av båda för att fastställa om var och en av de fem komponenterna 

inom intern kontroll finns och fungerar. Löpande utvärderingar arbetar organisationen med 

kontinuerligt, de är inbyggda i arbetsprocesser på olika nivåer i verksamheten och ger snabb 

information om hur den interna kontrollen fungerar. Separata utvärderingar som utförs 

periodvis, varierar i omfattning och antal beroende på värdering av risker, hur effektiva de 

pågående utredningar är och andra ledningsfrågor. Det som organisationen hittar i en 

undersökning utvärderas i förhållande till etablerade kriterier för intern kontroll och 

kommuniceras till ledningen (Rezaee, 1995; COSO Framework, 2013; Rittenberg, 2006; 

Moeller, 2013). 

Dessa komponenter måste finnas och fungera för att ha en riktig effekt på intern kontroll, 

beroende på omständigheter och hur verksamheten är uppbyggd kan de sättas ihop på olika 

vis (Rezaee, 1995; COSO Framework, 2013; Rittenberg, 2006; Moeller, 2013). 

 

2.6 Förhållandet mellan mål och komponenter 
Det finns ett direkt förhållande mellan mål, vilket är vad organisationen strävar efter att uppnå 

och komponenter, vilka representerar vad som krävs för att uppnå målen och organisationens 

struktur. Förhållandet mellan de fem komponenterna och de tre målkategorierna kan visas i 

form av en kub (Rezaee, 1995; COSO Framework, 2013; Rittenberg, 2006; Moeller, 2013).  
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De tre kategorierna av mål: verksamhet, rapportering och efterlevnad representeras av kolum-

nerna. De fem komponenterna representeras av raderna. Organisationens verksamhetsstruktur, 

de olika nivåerna i organisationen representeras av den tredje dimensionen (Rezaee, 1995; 

COSO Framework, 2013; Rittenberg, 2006; Moeller, 2013). 

 

 

The new COSO cube (Sox-online, 2016). 

 

2.7 Uppdatering av ramverket 
COSO-ramverket uppdaterades 2013. I en artikel från 2012 diskuterar författarna det förslag 

som kommittén har tagit fram. Kommittén (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, COSO) ansåg att en uppdatering av ramverket var nödvändigt. 

Eftersom det gått 20 år sedan COSO-ramverket togs fram har det på den tiden hänt en hel del 

i världen och det har skett en stor utveckling. Förslaget ger en moderniserad bild av ramverket 

och med tanke på IT-utvecklingen anpassas layouten för att göra texten mer överskådlig och 

ge den en bättre struktur. Den teknologiska utvecklingen ställer krav som inte det tidigare 

ramverket kan uppfylla. Det krävs ett annat tänk kring säkerhet och risker som en 
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organisation kan utsättas för. Det uppdaterade ramverket innehåller originalets 

grunddefinition på intern styrning och kontroll. De fem komponenterna och de tre målen är 

lika som i det tidigare ramverket. I det nya ramverket har kommittén lyssnat mer på vad 

intressenter efterfrågar. En större anpassning för att kunna implementeras i bolagsvärlden 

(Byrnes, Curtis, Janvrin, Payne, Schneider, 2012). 

Vad det gäller delarna om intern styrning och kontroll skriver kommittén att det ska läggas 

större vikt vid dessa delar och det ska tas fram en särskild bilaga för intern styrning och 

kontroll. Som det ser ut nu har controllers och revisorer ett stort fokus på intern styrning och 

kontroll av den finansiella rapporteringen. Detta ska enligt förslaget för det nya ramverket 

gälla att det finns en god intern styrning och kontroll över hela företagets verksamhet (Byrnes, 

Curtis, Janvrin, Payne, Schneider, 2012). 

Den största förändringen är att de fem komponenterna: kontrollmiljö, riskvärdering, 

kontrollaktiviteter, information och kommunikation och övervakning/uppföljning har delats in 

i 17 principer. Det har skett förtydningar inom de olika områdena. Exempelvis har 

kontrollmiljö delats in i fem principer (Byrnes, Curtis, Janvrin, Payne, Schneider, 2012). 

1. Organisationen ska visa ett engagemang för integritet och etiska värderingar. 

2. Styrelsen verkar oberoende och utövar tillsyn och uppföljning på utvecklingen och 

resultatet av intern kontroll. 

3. Ledningen underrättas för att få en helhetsbild med tillsyn, strukturer, 

rapporteringsvägar, berörda myndigheter och ansvar för nya mål. 

4. Organisationen ska verka för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta 

medarbetare med anpassning till målen. 

5. Organisationen ställer individer till svars för deras interna kontrollansvar med 

hänvisning till målen (Byrnes, Curtis, Janvrin, Payne, Schneider, 2012). 

En annan sak som har utvecklats i det nya ramverket är att det läggs större vikt vid den icke 

finansiella rapporteringen både vad gäller den interna och externa delen. Överlag läggs ett 

större fokus på det externa, som till exempel kommunikationen av hur företagets 

hållbarhetsarbete bedrivs. Kommunikationen är en viktig del i ett företag och den interna 

kommunikationen är av stor vikt i en riskhanteringsprocess. Medarbetare ska vara väl 

informerade om vad som händer inom företaget och ledningen ska kunna kräva att alla tar sitt 

ansvar för intern styrning och kontroll (Arwinge & Wikland, 2014). 
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2.8 Tre ansvarslinjer 
Det ingår tre ansvarslinjerna i COSO, de tydliggör vem som ansvarar för vad och olika typer 

av intern kontroll inom en organisation. Modellen har sin utgångspunkt i verksamhetens 

grundläggande ansvar angående riskhantering och intern styrning och kontroll. Den består av 

tre olika ansvarslinjer. Modellen hjälper organisationer att strukturera upp sin interna kontroll. 

Samarbete mellan de olika linjerna är väldigt viktigt för att modellen ska fungera. 

(Weatherford & Ruppert, 2016; Arwinge & Rost, 2014). 

2.8.1 Första ansvarslinjen  
Den första ansvarslinjen utgörs av ledningen i organisationen. De är den primära riskägaren. 

Det innebär att de har ansvaret för att hantera risker och upprätthålla en intern styrning och 

kontroll som fungerar och är effektiv. Ledningen tar fram procedurer och förhållningsätt, det 

är de anställda som utför dem. Exempelvis att fakturor spåras och betalas på rätt sätt. Även 

om det är de anställda som utför kontrollen i det vardagliga arbetet är det ledningens ansvar 

att se till att kontrollerna verkligen utförs (Weatherford & Ruppert, 2016; Arwinge & Rost, 

2014).  

2.8.2 Andra ansvarslinjen  
Den andra ansvarslinjen representerar de funktioner som ledningen har utvecklat för att 

övervaka att dess arbetssätt, procedurer och kontroller verkligen fungerar. Den andra 

ansvarslinjen är mer funktionellt inriktad. Det finns funktioner som arbetar enbart med att 

övervaka risktagande. De har inget ansvar i affärsverksamheten utan fungerar bara som stöd 

och övervakande funktion. Den bidrar till att utveckla processer till riskhantering och intern 

styrning och kontroll, utöver det har de ansvar för att övervaka första linjens arbete 

(Weatherford & Ruppert, 2016; Arwinge & Rost, 2014).  

2.8.3 Tredje ansvarslinjen 
Den tredje ansvarslinjen är också funktionellt inriktad och utgörs främst av internrevisions-

funktionen. Internrevisionen arbetar på uppdrag av styrelsen och granskar första och andra 

linjens arbete. Den tredje linjen ska vara så oberoende som möjligt till verksamheten den ska 

granska (Weatherford & Ruppert, 2016; Arwinge & Rost, 2014).   

I en perfekt verksamhet skulle det inte behövas mer än en ansvarslinje, tyvärr finns det få 

perfekta organisationer med ofelbara system och processer. Det kommer alltid uppstå något 
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fel. Det behövs fler linjer för att utöka ansvaret för övervakning av verksamhetens hantering 

av risker och möjligheter (Weatherford & Ruppert, 2016; Arwinge & Rost, 2014).  

 

2.9 Fördelar med intern kontroll  
Den investerande omvärlden tolererar inte felaktiga finansiella rapporter eller andra misstag i 

företagen. Om det förekommer sådana felaktigheter förlorar investerarna förtroendet och går 

vidare till andra företag. De fel och avvikelser som uppstår beror ofta på bristande kontroll i 

verksamheten. Det går att undvika felaktigheterna om rätt resurser läggs på att regelbundet 

bedöma och förbättra effektiviteten av kontroller. Organisationer som inte lägger resurser på 

att underhålla deras interna kontroll och som inte prioriterar att fixa svagheter i verksamheten 

är mest mottagbara för misslyckanden. Det kan handla om små som stora misstag oavsett 

storleken på misstaget kan konsekvenserna bli förödande. Företags misslyckanden som 

kommer ut i media är väldigt kostsamt. För att undvika det är det viktigt att utveckla 

kostnadseffektiv men också balanserad förbättring av pålitligheten och transparensen hos 

företags finansiella rapporter. Istället för att vänta på en kris och ta konsekvenserna borde 

ledningen inse fördelarna med förebyggande av risker. Effektiv intern kontroll är resultatet av 

bra kontrollmiljö och övervakning av ledningen. Fördelarna med intern kontroll är bland 

annat att organisationer kan hitta problem i ett tidigt stadium innan det blir ett större problem, 

undvika dubbelarbete, förenkla och standardisera processer i verksamheten och få en 

effektivare verksamhet (Chan, 2006).     

2.10 Nackdelar med intern kontroll  
Det finns även nackdelar med intern kontroll. Att införa kontroller kan verka begränsande för 

en verksamhet, det finns inget utrymme att utvecklas och växa om allt kontrolleras. En del 

människor kan må dåligt av kontroll eftersom de känner sig bevakade och misstrodda. Det är 

också kostsamt. För att veta om intern kontroll är bra eller inte måste nyttan mätas mot 

kostnaden. Om nyttan överstiger kostnaden borde det vara en del av verksamheten. Är 

kostnaden större än nyttan vinner organisationen kanske inget på att ha intern kontroll 

(Deegan & Unerman, 2011).  

Trafikverket har dock inget val, det är en myndighet och det finns regler på att de måste 

arbeta med intern kontroll. Dock är det en stor myndighet med cirka 6000 anställda, det kan 

vara svårt att hålla reda på så många anställda och var eller hur ett problem uppstått. Då är det 
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bra att ha ett system som hjälper till med det. Det finns interna och externa krav på intern 

kontroll. Trafikverkets syfte med intern kontroll är att det ska bidra till effektiv styrning av 

verksamheten, god hushållning med statens resurser, uppfyllande och efterlevnad av krav och 

författningar samt skydda kritisk verksamhet och ge en bra beredskap (Trafikverket, 2016). 
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3 Metod 
I det här kapitlet redogör vi för vårt metodval i studien. Vi beskriver tillvägagångsättet, vårt urval och 

intervjuguiden. Vi redogör för fallet Trafikverket och hur materialet analyserats. Vi tar även upp 

forskningsetik och hur vi agerat för att ge vår uppsats tillförlitlighet. 

3.1 Kvalitativ metod 
Vi har använt oss av kvalitativ metod i vår studie. Vi har genomfört fem kvalitativa intervjuer 

på Trafikverket för att undersöka hur intern kontroll används inom olika 

verksamhetsområden. Vi valde att använda oss av intervjuer för att få en större och djupare 

förståelse för hur verksamhetsområdena arbetar med intern kontroll. 

Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera, att hitta egenskaper eller framträdande drag 

hos ett fenomen. Jämfört med kvantitativa metoder anses kvalitativ metod som underordnad 

och inte lika trovärdig eftersom forskaren inte använder sig av siffror på samma sätt, utan 

använder istället texten. Fördelen med en kvalitativ metod är att det då går att studera mer på 

djupet än på bredden. Det innebär att forskaren bara studerar en eller några få miljöer men går 

då djupare för att få en helhetsbild. Till skillnad från kvantitativa studier där forskningen 

baseras på ett fåtal variabler som undersöks mer brett (Repstad, 2007).  

En annan fördel med kvalitativ undersökning är flexibilitet, eftersom det går att ändra frågor 

under studien om det märks att de behöver förbättras. I intervjun finns det flexibilitet då 

intervjuaren kan komma på följdfrågor under intervjun som kan leda till intressanta svar. 

Kvalitativa metoder passar bäst då forskaren vill förstå något specifikt och göra en 

helhetsbeskrivning av processer och en viss miljö (Repstad, 2007). Därför anser vi att 

kvalitativ metod passar bäst i vår studie, då vi vill beskriva och förstå den interna kontrollen 

inom de olika verksamhetsområdena på Trafikverket.   

3.2 Fallstudie   
Vi har gjort en fallstudie, vilket är en undersökning av avgränsade och specifika miljöer, där 

målet är att ge en helhetsbeskrivning av processer och miljöer. En fallstudie kan ofta 

användas för att kritiskt granska en redan existerande teori (Repstad, 2007). En nackdel med 

fallstudier är att de ofta kritiseras för att inte kunna generaliseras. En fråga som oftast kommer 

upp när det gäller intervjustudier är om resultaten är generaliserbara. Det kanske inte går att 

generalisera intervjuresultat i största allmänhet då studien har fokuserats på vissa objekt. 

Istället kan vi utvärdera om den kunskap som har producerats i vår fallstudie kan överföras till 
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andra relevanta fall eller situationer. Analytisk generalisering innebär att forskaren gör en 

välöverlagd bedömning om i vilken mån resultaten från en studie kan ge vägledning för vad 

som kan hända i en annan situation. Det bygger på en analys av likheter och olikheter mellan 

olika situationer (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Vår fallstudie handlar om intern kontroll på Trafikverket. Vårt mål med studien är att få en 

helhetsbeskrivning av intern kontroll på Trafikverkets verksamhetsområden. Trafikverket är 

ett intressant fall eftersom det är en komplex organisation med många anställda. Det är en 

sammanslagning av två olika myndigheter, Banverket och Vägverket. Det är ett relevant fall 

som kan bidra till en bredare kunskap även utanför Trafikverket. Eftersom frågorna om intern 

kontroll inte är unika för Trafikverket. Många organisationer arbetar med intern kontroll. 

Resultatet kan generaliseras utifrån hur de arbetar med COSO-modellens komponenter. Om 

ett område är framgångsrikt gällande intern kontroll, hur de uppnått det, hur har de arbetat 

med komponenterna. Eller om det inte går bra, vad är då orsaken? Det kan andra företag lära 

sig på, för att de ska kunna undvika samma misstag eller använda samma koncept för 

framgång.  

 

3.3 Urval  
Vår population består av anställda på Trafikverket. Urvalet består av anställda som på olika 

vis är insatta i intern kontroll. Vi har gjort vårt urval baserat på olika kriterier, som är en 

vanlig och praktisk metod för att få ett strategiskt urval. De kriterier som vi hade för vårt urval 

var att personerna skulle vara väl insatta inom intern kontroll och att de arbetade inom olika 

verksamhetsområden. Då vi valt att avgränsa oss till Trafikverkets fem olika verksamhets-

områden. Vi ville se hur de olika områdena arbetade med intern kontroll och om det fanns 

olikheter mellan deras arbete med intern kontroll. För att få en översiktlig bild över varje 

verksamhet valde vi att rikta in oss på de som är riskstrateger inom varje område, eller har 

liknande ansvar. Riskstrateg innebär att de ansvarar för arbetet med risk inom sitt område. Vi 

anser att de borde ha en översiktlig bild över hela verksamheten.   

Med kriterieurval fylls intervjuerna på med personer som passar allteftersom. En nackdel med 

den här typen av urval är att den självselektion man får kan innehålla personer som är säregna 

i vissa avseenden, och kan påverka resultatet. Vid kvalitativa metoder är det viktigt att få fram 

variationer inom den population som studeras, och det är lättare att styra vid kriterieurval. 
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Eftersom det går att påverka valet av respondenter. Hur stort urvalet ska vara beror på 

studiens storlek (Trost, 2010). Vi anser att vårt urval passar vår avgränsning för studien. 

3.4 Tillvägagångssätt  
De metoder vi har använt oss av är intervjuer och granskning av interna dokument. För att 

skaffa kunskap inom ämnet började vi med en litteraturstudie där vi läste in oss på intern 

kontroll. Vi läste en mängd vetenskapliga artiklar, böcker, elektroniska källor och interna 

dokument relaterade till intern kontroll. Genom det fick vi förståelse för området och insåg att 

det är ett omfattande område. Vi behövde därför avgränsa oss till ett visst problemområde 

som vi kunde fokusera på och lära oss mer om. Vi kom fram till att COSO-modellen och de 

tre ansvarslinjerna var mest relevanta för vår studie. Eftersom Trafikverket använder sig av 

den modellen och det finns mycket skrivet om den. Vi läste sedan interna dokument från 

Trafikverket, rutinbeskrivningar och riktlinjer om hur de ska arbeta med intern kontroll.   

För att komma fram till vilka vi ville intervjua pratade vi med en Risk managern på 

Trafikverket. Han rekommenderade olika personer inom varje område som vi kunde 

intervjua. För att få tag på dem skickade vi en förfrågan via den interna mailen på 

Trafikverket. I mailet presenterade vi vilka vi var och att vi skriver en uppsats om intern 

kontroll och vårt syfte med studien. Vi frågade om de ville ställa upp på en intervju eller 

kunde rekommendera någon annan om de inte ville. En del svarade relativt fort och ville ställa 

upp, några refererade till andra som vi skulle kontakta istället, vilket vi då gjorde. En del 

svarade inte alls, de fick vi maila till igen.  

Vi genomförde totalt fem intervjuer. Vi ville helst träffa respondenterna för intervjun, för att 

få en mer personlig kontakt. Två av respondenterna arbetade på Borlängekontoret, de träffade 

vi för intervju. Två av respondenterna arbetade i Stockholm och en i Gävle. Vi bokade resa 

för att träffa alla. Respondenten i Gävle blev tvungen att omboka på grund av dubbelbokning, 

då genomförde vi en telefonintervju istället. De sista två respondenterna träffade vi i 

Stockholm.    

Efter den första intervjun kan det vara bra att se över frågorna igen och anpassa frågor som 

inte passar, eller lägga till det som saknades (Trost, 2010). Efter vår första intervju tyckte vi 

att frågorna kändes bra, men att det var bra att lägga till en fråga där de får beskriva sitt 

verksamhetsområde. Sedan använde vi samma intervjuguide för alla intervjuer.  



 

18 

 

Vi valde att spela in våra intervjuer. Att spela in har både fördelar och nackdelar. Nackdelarna 

är att det tar tid att lyssna på inspelningarna och det tar tid att skriva ut dem. Fördelarna är att 

anteckningarna inte blir lika viktiga, det går lättare att koncentrera sig på intervjun. Vid 

kvalitativa intervjuer vill forskaren fånga in allt som intervjupersonen säger. Det är därför bra 

om det är möjligt att spela in intervjun. Intervjuaren ska vara uppmärksam på allt, både tal och 

beteende. Då kan det störa om intervjuaren samtidigt ska föra anteckningar. Det är större risk 

att intervjuaren missar detaljer som intervjupersonen säger eller gör (Bryman & Bell, 2013).  

Det finns risker med att spela in. Inspelningsutrustningen kan sluta fungera eller göra 

intervjupersonen obekväm. Om intervjupersonen känner sig obekväm med att bli inspelad kan 

det leda till att intervjun inte blir lika intressant. Intervjupersonen kan bli reserverad och inte 

pratar lika öppet som han skulle ha gjort om det inte spelades in. Även om de inledningsvis är 

reserverade brukar de efter tag vara samarbetsvilliga och öppna. Vissa vill inte bli inspelade, 

då är det ändå av vikt att genomföra intervjun. Annars finns risken att missa värdefull 

information som kan vara till nytta för undersökningen (Bryman & Bell, 2013). 

Det är lätt att gå tillbaks och lyssna på vad som verkligen sades. Det blir också enklare att 

skriva ut intervjun, då anteckningar kan bli svåra att förstå i efterhand (Trost, 2010). Vi 

upplevde att det var svårt att hinna med och anteckna ibland under intervjun eftersom vi inte 

vill avbryta den intervjuade utan låta den prata fritt. Det var då bra att vi spelade in för att vi 

kunde lyssna efteråt vad som sades. Vi valde att dela upp det under intervjun, en intervjuade 

och den andra antecknade, om den som antecknade kom på en fråga fick den ställa frågan. 

 

3.5 Intervjuguide   
Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide. Intervjuguide innebär att man skriver en 

kort minneslista över områden som är aktuella eller en mer strukturerad lista över 

frågeställningar som ska beröras. Det viktigaste är att frågorna är formulerade så att forskaren 

får information om hur de intervjuade upplever ämnet och att det finns flexibilitet i intervjun. 

Det kan vara bra att utgå från frågeställningarna och fråga sig själv vad man måste veta för att 

kunna besvara dem (Bryman & Bell, 2013).   

Vi utgick från en deduktiv ansatts. Deduktiv teori är en vanlig uppfattning om hur 

förhållandet mellan teori och praktik ser ut. Resultatet från undersökningen kopplas tillbaka 
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till teorin (Bryman & Bell, 2013). Vi utgick från COSO-modellen och undersökte dess 

empiriska användning i Trafikverket. Vi jämförde sedan vårt resultat med litteraturen. 

När vi skulle göra vår intervjuguide utgick vi därför från våra frågeställningar och vår 

referensram. Då vi har läst in oss på COSO-modellen som Trafikverket också använder ville 

vi utgå från den. Först skrev vi övergripande frågor om modellen för att sedan ställa lite 

djupare frågor om vissa komponenter i modellen.  

Vi ställde frågor kopplat till de fem komponenterna: kontrollmiljö, riskvärdering, 

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning. Vi ville också fråga 

om de tre ansvarslinjerna från COSO-modellen eftersom vi utgår från dem i referensramen 

och Trafikverket använder dem. Vi bad respondenterna att gå igenom varje komponent och 

berätta hur de arbetade med dem. Var det någon respondent som påstod att de inte arbetade 

med en viss komponent, bad vi dem att beskriva hur de såg på komponenten och vad den har 

för betydelse i deras verksamhet. Genom att ställa om frågan fick vi ett svar som kunde ge 

relevant information för studien. Vi frågade även hur de arbetar med de mål som finns i 

COSO-modellen. De målen är verksamhetsmål, rapporteringsmål och efterlevnadsmål. När vi 

ställde frågor om ansvarslinjer baserade vi frågorna på ansvarslinjerna som finns i COSO. Vi 

frågade om de använder linjerna med lika strikt uppdelning som i COSO. Beroende på vilket 

svar vi fick ställde vi följdfrågor om ansvarslinjerna och hur väl implementerade de är i 

arbetssättet. Kopplat till komponenterna och deras indelning i 17 principer frågade vi om 

strukturen på arbetet med intern kontroll. Vi ville få svar på om arbetet var planenligt eller 

spontant. Eftersom ledningen har ett stort ansvar för intern styrning och kontroll frågade vi 

om de känner stöd från ledningen. 

3.6 Semistrukturerade intervjuer 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Intervjuer kan ha olika grader av 

standardisering. Med standardisering menas graden till vilken frågorna är desamma och 

situationen är densamma för alla intervjuade (Trost, 2010). Låg grad av standardisering 

innebär att forskaren formulerar sig efter den intervjuades språkbruk. Tar frågorna i den 

ordning som det passar och den intervjuade får gärna vara med och styra ordningsföljden, 

följdfrågor kan formuleras på tidigare svar. En studie har hög grad av strukturering om det är 

klart vad man vill fråga om och allt handlar om ämnet och inte något annat. Kvalitativa 

intervjuer har hög grad av strukturering och låg grad av standardisering. En semistrukturerad 
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intervju innebär då att själva intervjun är strukturerad men frågorna är ostrukturerade, den 

består av öppna frågor (Trost, 2010).    

Fördelen med semistruktur är att den har strukturerade frågor, en intervjuguide men ändå en 

stor frihet för respondenten att svara på frågorna på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 2013). På 

det sättet fick vi in svar på samma frågor vilket ökar jämförbarheten i analysarbetet, även om 

frågorna inte kommer i exakt ordning. Till skillnad från ostrukturerade intervjuer där 

respondenten får prata fritt om ett tema. Nackdelen är att forskaren kan påverka respondenten 

att svara på ett visst sätt, genom ledande frågor (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.7 Analysera materialet  
Vi har använt oss av innehållsanalys för att bearbeta vårt material. Innehållsanalys är en 

metod som går ut på en analys av dokument och texter där man systematiskt sorterar in 

materialet i olika kategorier. Det anses vara en väldigt flexibel metod som kan användas i 

flera olika sammanhang. Fördelarna med innehållsanalys är att det är en öppen metod. Det är 

lätt att konkret bevisa hur utformningen av kodning av materialet gått till, som gör att det är 

lätt att följa. En fördel med innehållsanalys är att det är en flexibel metod som kan tillämpas 

på många slags ostrukturerad information. Nackdelar med metoden är att det är praktiskt taget 

omöjligt att behandla materialet utan att det innehåller ett visst mått av tolkning från 

forskaren. (Bryman & Bell, 2013; Czarniawska, 2014).  

Vi läste igenom materialet och sorterade upp det efter teman och kategorier. Vi sorterade in 

det i kategorier efter vad som framkom som viktigast under intervjuerna och som 

respondenterna pratade mest om. Kategorierna blev Ledningen, Nätverk, Ledningssystem, 

Ansvarslinjer, Utbildning, COSO-modellen, Mål, Checklistor, och Intern/ Egen kontroll. När 

vi sedan hade sorterat materialet kunde vi jämföra vad respondenterna hade svarat i de olika 

kategorierna. Vilka likheter och skillnader det fanns och hur vi kunde tolka dessa. Det skrev 

vi sedan ner i empiriavsnittet.  

 

3.8 Tillförlitlighet    
För att vår studie ska vara tillförlitlig måste vi förhålla oss kritiskt till det material vi samlat 

in. När en studie genomförs måste forskaren tänka på validitet och reliabilitet. Det finns 
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emellertid andra synsätt än reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 

2013). Vi har istället utgått från det synsättet och utgått från kriterierna trovärdighet och 

äkthet. Anledningen till att vi använder dessa kriterier är vissa forskares osäkerhet till att 

använda validitet och reliabilitet på kvalitativa undersökningar. Då dessa kriterier förutsätter 

att det är möjligt att komma fram till en enda bild av verkligheten. Det kan finnas mer än en 

hållbar beskrivning av verkligheten (Bryman & Bell, 2013).  

Tillförlitlighet innebär att det kan finnas många beskrivningar på en social verklighet, det 

trovärdigheten i den beskrivning som en forskare kommer fram till som avgör hur acceptabel 

den är i andras ögon. Att skapa tillförlitlighet i resultatet innebär att säkerställa att forskningen 

utförts i enlighet med de regler som finns. Även att rapportera resultatet till de personer som 

är en del av den sociala verkligheten som studerats, för att de ska kunna bekräfta att forskaren 

uppfattat allt på rätt sätt (Bryman & Bell, 2013).  

Vi har tillämpat tillförlitlighet genom att tänka på de forskningsetiska principer som finns och 

genom att vi har undersökt det vårt syfte är att undersöka. Vi har också lämnat materialet till 

respondenterna för att kunna korrigera eventuella felaktigheter. De tyckte att all information 

stämde och hade inga klagomål.  

Överförbarhet handlar om att eftersom det i kvalitativ forskning oftast är en liten grupp med 

vissa gemensamma egenskaper som studeras finns det en tendens att kvalitativa resultat bara 

fokuserar på det unika. Det som studeras ska kunna tillämpas även i andra situationer, det ska 

kunna överföras till andra objekt (Bryman & Bell, 2013). 

Pålitlighet handlar om att forskarna ska anta ett granskande synssätt. Det ska skapas en 

fullständig och tillgänglig redogörelse för alla delar av forskningsprocessen (Bryman & Bell, 

2013). Det är viktigt att vara källkritisk. Det har vi försökt vara genom att när vi har sökt 

litteratur använt oss av vetenskapliga artiklar som har granskats och godkänts, för att öka 

tillförlitligheten i vår studie.  

Konfirmering eller bekräftelse handlar om att forskaren ska vara medveten om att det inte går 

att uppnå fullständig objektivitet. Att forskaren gör sitt bästa att inte låta sina personliga 

värderingar påverka utförandet och slutsatserna (Bryman & Bell, 2013).  

Förutom trovärdighetskriterierna finns det också kriterier för äkthet. De kriterierna innebär att 

undersökningen ska ge en rättvis bild av det som har studerats (Bryman & Bell, 2013). 
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3.9 Etik   
Det är viktigt att hålla sig till de etiska regler som finns för företagsekonomiska 

undersökningar. De etiska reglerna handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet för de inblandade. De etiska principer som vi har utgått från är, 

informationskravet som innebär att forskaren ska informera berörda personer om syftet med 

undersökningen och hur undersökningen ska gå till (Bryman & Bell, 2013). Vi informerade 

intervjupersonerna i det mail vi skickade och frågade om de vill ställa upp på intervju. Där 

beskrev vi vårt syfte med uppsatsen och vad vi ville fråga om.  

Samtyckeskravet som innebär att deltagarna ska veta att det är frivilligt att vara med och att 

de får avbryta intervjun om de vill (Bryman & Bell, 2013). Det informerade vi respondenterna 

om innan intervjun.  

Konfidentialitet och anonymitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Uppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte kan få tag 

på dem (Bryman & Bell, 2013). Innan varje intervju började vi med att fråga om 

respondenten ville vara anonym och vad det skulle innebära om de inte är det. Vi frågade 

även om respondenten tyckte det var okej att vi spelade in intervjun. Vi ställde inga 

personliga frågor om respondenten, vilket ledde till att vi inte fick något känsligt eller 

personligt material. Vi valde att hålla alla verksamhetsområden och respondenter anonyma i 

studien.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som kommer fram om enskilda personer bara får 

användas för forskningsändamålet. Falska förespeglingar innebär att forskaren inte får ge 

deltagarna falsk eller vilseledande information, eller förvränga deras svar (Bryman & Bell, 

2013). Vi har bara använt data från intervjuerna och de interna dokumenten för att öka vår 

förståelse för intern kontroll.  
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4 Empiri 
Empirin består av sekundärdata i form av interna dokument från Trafikverket och primärdata i form av 

intervjuer. Vi har valt att dela upp det för att få en tydlig bild. Kapitlet börjar med en beskrivning av 

Trafikverket. Sedan redogör vi för de interna dokument som representerar ledning på Trafikverkets syn på 

intern kontroll. Intervjuerna är verksamhetsområdenas syn på intern kontroll.  

4.1 Trafikverket 
”Trafikverkets uppgift är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för 

vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och 

järnvägar.” (Trafikverket, 2014) 

Trafikverket är en svensk myndighet med cirka 6000 anställda. Trafikverkets organisation 

består av sju centrala funktioner som arbetar centralt inom olika områden, med ett 

övergripande ansvar för området. Funktionerna är Ekonomi och styrning, Strategisk 

utveckling, HR, Kommunikation, Inköp och logistik, IT samt Juridik och planprövning. Det 

finns fem verksamhetsområden som arbetar med huvudverksamheten i Trafikverket. 

Verksamhetsområdena är Planering, Trafikledning, Underhåll, Investering och Stora projekt. 

Trafikverket har även verksamhet med resultatfokus som sker på affärsmässiga villkor. 

Resultatenheterna är Förarprov, Trafikverksskolan, Färjerederiet, Sweroad, samt 

fordonsresurser (Trafikverket, 2014).  

 

 Organisationsbeskrivning (Trafikverket, 2016). 
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4.2 Interna dokument 
Här beskrivs vad som står i de fastställda föreskrifter som gäller på Trafikverket. 

4.2.1 Trafikverkets ansvarslinjer  
Trafikverket använder sig av COSO-modellen för intern styrning och kontroll. De har utifrån 

detta etablerat ansvarslinjer för riskhantering (Trafikverket, 2014).  

Den första ansvarslinjen består av ledning, ansvariga och chefer. Deras ansvar är att 

fortlöpande bedöma hot, möjligheter och inträffade händelser, planera och implementera 

riskbehandlingar, lösningar, åtgärder och övervaka. Samt utvärdera hot, möjligheter och 

inträffade händelser samt vidtagna åtgärders effektivitet. Första ansvarslinjen är de som har 

störst ansvar att se hot, möjligheter eller händelser. I det ansvaret ingår att se till att det finns 

resurser, kompetenser och utbildningar för att arbeta med detta på ett ändamålsenligt sätt 

(Trafikverket, 2014).   

Andra ansvarslinjen utvecklar ramverk, processer och arbetssätt, den implementerar och 

kontrollerar samt granskar att ramverken följs och förbättras. Andra ansvarslinjen samordnas 

av Trafikverkets risk manager och riskstrateger i verksamhetsområden, centrala funktioner 

och resultatenheter samt bistår första ansvarslinjen. Dessa funktioner har inte ansvar i projekt 

eller löpande verksamhet utan bidrar med stöd och övervakning (Trafikverket, 2014).   

Den tredje ansvarslinjen är en granskningsfunktion bestående av internrevisionen som 

granskar hela organisationen på uppdrag av Trafikverkets styrelse. De granskar hur effektivt 

och ändamålsenlig ramverket för riskhantering är. De granskar också första och andra 

ansvarslinjen avseende riskhantering (Trafikverket, 2014).  
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Trafikverkets bild på Ansvarslinjer (Trafikverket, 2014). 

 

Trafikverkets arbetssätt för riskhantering utgör grunden för ett systematiskt och strukturerat 

arbetssätt att hantera hot och möjligheter samt att säkerställa relevant förmåga att hantera 

risker och inträffade händelser samt säkerställa kontinuitet (Trafikverket, 2014).  

 

4.2.2 Utvärdering av ledningssystemet 
Trafikverket har olika föreskrifter och rutinbeskrivningar för arbetet med intern styrning och 

kontroll. Utvärdering av ledningssystemet är en sådan föreskrift. Föreskriften innehåller en 

checklista med 15 punkter för olika områden inom intern styrning och kontroll. Punkter som 

ingår i checklistan är exempelvis. 

1. Styrande dokument 

– Är styrande dokument i ledningssystemet implementerade och tillämpas de? 

2. Riskhantering 

– Resultat från arbetssätt för: hot och möjligheter, inträffade händelser och kritisk 

kontinuitet. Hur fungerar arbetssätt för riskhantering, är de användbara? 

3. Interna och externa revisioner samt tillsynsmyndigheter 
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– Göra bedömning av hur verksamhetens arbetssätt för interna och externa revisioner 

samt tillsynsmyndigheter fungerar. Beskriva eventuella brister och föreslå 

revideringar. 

4. Måluppfyllelse 

– Är målen väl avvägda? Följs målen upp? 

5. Personalresurser och kompetensförsörjning 

– Finns det tillräckligt med resurser och kompetenser för att klara verksamheten 

(Trafikverket, 2016). 

 

Varje verksamhetsområde ska gå igenom checklistan för att se hur arbetet fungerar. De ska 

kontrollera om arbetssätten fungerar, möjlighet finns att lägga till egna punkter. När analysen 

har gjorts ska underlaget lämnas till ledningen (Trafikverket, 2016). 

 

4.3 Intervjuer 
Här redogör vi för intervjuerna. När vi gjorde innehållsanalysen sorterade vi texten i olika kategorier. Vi 

valde kategorier efter vad som återkom som viktigast i alla intervjuer och som hade en koppling till 

referensramen. 

De olika kategorierna: 

 Ledningen 

 Nätverk  

 Ledningssystem  

 Ansvarslinjer  

 Utbildning 

 COSO-modellen  

 Mål  

 Checklistor  

 Intern/ egen kontroll  

 

4.3.1 Ledningen 
I intervjuerna framkom att respondenterna upplever stödet och engagemanget från ledningen 

som varierat. Ett bra stöd och en engagerad ledning speglar sig i hur långt 

verksamhetsområdet har kommit i arbetet med intern kontroll. En respondent ansåg att det var 

otydlig styrning, att det behöver komma mer direktiv uppifrån. Nu blir det lätt att de arbetar 

med sitt och det blir svårt att sammanställa på övergripande nivå. Tre respondenter ansåg att 

stödet är bra från verksamhetsområdeschef, samt att det finns eskaleringsmöjligheter om det 
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skulle behövas. En respondent tyckte att de hade bra stöd i riskarbetet men visste inte hur 

stödet var för intern kontroll. Det måste vara tydligt vad arbetet ska leda till. Annars blir det 

lätt att de bara arbetar utan att veta vad de gör för nytta. 

4.3.2 Nätverk, möten mellan verksamhetsområdena 
Tre av respondenterna pratade om att de ingår i nätverk som har möten med representanter 

från flera verksamhetsområden. Nätverken ska hjälpa dem att lättare kunna få en bild av 

verksamhetsområdenas olika arbetssätt och hur de ska kunna lära av varandra. Har några gjort 

något bra ska fler kunna ha nytta av det och kunna implementera det i sitt arbete. Som en 

respondent sa: 

”Det är dumt att uppfinna hjulet flera gånger.” 

En respondent pratade om att de på projektnivå har möten mer löpande mellan 

verksamhetsområdena. Medan de på högre nivå träffas när det finns konstaterade problem och 

brister.  

Trots att de har dessa nätverk är det svårt med gemensamma arbetssätt. Det skiljer sig mycket 

i hur långt de har kommit i arbetet med intern kontroll. Det kan bero på att det är olika 

verksamheter och att de har olika fokus. Vissa verksamheter får fler resurser och kan då lägga 

mer tid på arbetet med intern kontroll. 

4.3.3 Ledningssystem 
När det gäller ledningssystem framkom att det inte finns något bra ledningssystem på en 

övergripande nivå. Här är det stora variationer mellan verksamhetsområdena. Ett område 

använder excelfiler som de själva har byggt. De har då hittat ett sätt att arbeta på som de 

tycker fungerar bra. Ett verksamhetsområde använder excelfilen som ett dokument där 

avdelningarna rapporterar in. Sen rapporterar vår respondent det vidare i ett ledningssystem 

som är övergripande för hela Trafikverket. Ledningssystemet är för omodernt. Det är därför 

inte möjligt att koppla ihop det med övriga system och på sätt hämta informationen 

automatiskt. Nu krävs det att de matar in informationen manuellt. 

Ett verksamhetsområde har bra ledningssystem för sin verksamhet. De anser dock att de 

måste förbättra strukturen på informationen som de rapporterar in på aggregerad nivå. Det är 

något de arbetar med att förbättra. 
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Brister i ledningssystemen är något som alla respondenter nämner. Det är svårt att hitta, 

dokument och mallar ligger inte där de ska. Ledningssystemen saknar vissa verktyg som 

skulle kunna förenkla arbetet. Alla respondenterna nämner att det saknas struktur. Därför blir 

det svårt att få en helhetsbild på aggregerad nivå. 

4.3.4 Ansvarslinjer 
De flesta respondenterna känner till ansvarslinjerna som ingår i COSO-modellen men säger 

att de inte arbetar efter dem. Det varierar mellan verksamhetsområdena hur de ser på ansvar 

och hur tydligt det är. En respondent nämner att det inte står något i arbetsordningen om 

ansvaret för intern kontroll. Det är orsaken till att det inte har ett fungerande arbete för intern 

kontroll. En annan respondent säger att de har en tydlig ansvarsfördelning. Det är tydligt vem 

som har ansvar för vilken del i arbetet. Det är något de har byggt in i systemet, vilket gör det 

till en naturlig del i arbetet. De vet även vem som är riskägare.  

Flera av respondenterna nämner vilken arsvarslinje de tillhör men att det inte är något de 

pratar om i verksamheten. De vet vilken ansvarslinje de tillhör för att de arbetar mer med 

dokument och policys som rör intern kontroll än vad övriga i verksamheten gör. Som en 

respondent sa: 

”Vi kan ju inte gå runt och fråga varandra: Vilken ansvarslinjen ingår du i?” 

Det skulle skapa en konstig stämning och vissa skulle kanske känna sig mindre värda. 

4.3.5 Utbildning 
För att få ett arbete att fungera så bra som möjligt krävs utbildning. Det är något som alla 

respondenter pratar om. Vissa pratar om att de skulle önska att det genomfördes fler 

utbildningar för att öka förståelsen och för att få en ökad kompetens inom intern kontroll. De 

verksamhetsområden som har kommit längre i arbetet har även genomfört flera utbildningar. 

En respondent anser att efter utbildningen bör de ha sex månader på sig att implementera 

arbetssätt för intern kontroll innan det görs en uppföljning. 

4.3.6 COSO-modellen  
En av frågorna på intervjun var hur respondenterna kände till och arbetade med COSO-

modellen. Två av respondenterna kände till COSO-modellen och var bekanta med begreppet 

och ramverket. De andra tre kände inte till COSO som begrepp men kände väl till 

komponenterna. Enligt en respondent pratar de aldrig om COSO-modellen eftersom det är ett 

ramverk och är inbyggt i verksamheten. De kan inte hålla på och prata om alla ramverk och 
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lagar, då skulle det bli alldeles för teoretiskt och de skulle inte få göra annat än att sitta och 

läsa föreskrifter och liknande.   

Den andra respondenten som också kände till COSO-modellen har tidigare arbetat på 

internrevisionen och där är COSO-modellen väl känd. I resten av verksamheten används inte 

begreppet medvetet, det ska istället vara inbakat i arbetssätten.   

Alla verksamhetsområdena använder sig av COSO, integrerat i verksamheten. Eftersom 

komponenterna är integrerade är de inte tydligt uppdelade som i modellen.    

4.3.6.1 Kontrollmiljö  
Alla respondenterna kände till kontrollmiljö. De ansåg att det är kopplat mot intern kontrollen 

genom att de har kontroll och uppföljning på allt. Det är den stora översikten över allt. 

Kontrollmiljö är de krav från Trafikverket, leverantörer och ledningssystem som de måste 

anpassa sig till. En av respondenterna beskrev kontrollmiljö som: 

”Kontrollmiljö är de verktyg vi har för att genomföra kontroller.” 

4.3.6.2 Riskvärdering 
Riskvärdering var den komponent som respondenterna i alla verksamhetsområden kände väl 

till och som de kanske arbetar mest med. Under intervjuerna framkom det att alla projekt ska 

ha en dokumenterad riskhantering. Det är även viktigt med arbetssätt i projekten, att de vet 

hur arbetet ska utföras med största möjliga säkerhet. Riskhantering ska finnas med i allt i 

Trafikverket. Enligt en respondent ska det vara som en pyramid, där riskhantering ligger i 

botten.   

4.3.6.3 Kontrollaktiviteter  
Alla respondenterna kunde ge exempel på kontrollaktiviteter. Ute på projekten har de 

kontroller för att arbeten utförs ordentligt och enligt reglerna men även att alla anställda är 

behöriga för sitt arbete. Det handlar mest om enskilda punktinsatser, djupdykningar. Det finns 

specifika kontrollaktiviteter mot dem som de anlitat på kontrakt, där de vill se hur 

entreprenörerna sköter sig. Det gör de för att se hur riskhanteringen fungerar och hur väl den 

är implementerad i verksamheten. Bara en av respondenterna gav exempel på 

kontrollaktiviteter på den interna verksamheten. Exemplet gällde när de ska lämna över sitt 

arbete till ett annat område. Det området hade annars inte många kontrollaktiviteter eftersom 

de arbetar väldigt olika i det området, det är en kreativ process. Det kan vara svårt att 

kontrollera. En av respondenterna angav exempel på kontrollaktiviteter som de har ute på 
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projekten, men var missnöjd med kontrollen inne på själva kontoret. Där finns det ingen som 

kontrollerar.  

4.3.6.4 Information och kommunikation  
Information och kommunikation verkar fungera relativt bra på Trafikverket, enligt 

respondenterna. En av respondenterna berättade att det finns två huvudkanaler för 

kommunikation. En för det förvaltningsprojekt som de arbetar i, där kommuniceras hur 

arbetssätten fungerar. Det finns också en kanal för det ledningssystem de tillhör. Där 

kommunicerar de med linjecheferna om justeringar, ändringar och olika behov som 

uppkommer i verksamheten. Dock ansåg två av respondenterna att det var svårt att hitta olika 

dokument i ledningssystemet. Om det är svårt att hitta dokument blir det svårt att hitta rätt 

information.  

Det kan vara svårt med kommunikation och information när det gäller implementering. Vissa 

anser att bara genom att skicka ut ett dokument via epost är det implementerat. En av 

respondenterna ansåg att det inte är bra, det är lätt att hoppa över eller missa ett mail. Det tas 

kanske inte på allvar. Respondenten såg hellre att de kommunicerade informationen genom 

att åka ut till projekten och utbilda dem.  

Den grundliga informationen och kommunikationen i Trafikverket verkar fungera bra, men 

när det gäller intern kontroll kan den behöva uppdateras. En av respondenterna ansåg att det 

var ett annat områdes ansvar att beskriva hur de ska bedriva intern kontroll. Medan en annan 

respondent menade att det var varje verksamhetsområdes ansvar att ta tag i, annars händer 

inget.  

4.3.6.5 Övervakning  
När det gäller övervakning var det inte någon av respondenterna som hade något konkret, 

praktiskt de gjorde. Övervakning är inget de arbetar med separat utan är en del av arbetet. 

Alla respondenter ansåg att ledningen spelar en väldigt viktig roll här. Om ledningen inte har 

intresse för att intern kontroll genomförs och regelbundet kontrollerar att den görs kommer 

ingen att göra det, annars finns inget intresse att göra det. En av respondenterna angav att de 

inte arbetar med övervakning separat utan det är en del i arbetet.  

4.3.7 Mål  
Alla respondenterna hade verksamhetsmål. Två av respondenterna angav att de använde sig 

av styrkortsmål för verksamheten. I de målen finns det olika nivåer. Det fanns bland annat 
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mål för ekonomi, hälsa och medarbetare. En annan respondent angav att de har en skala för 

hur duktiga de är på att arbeta med målen. Rapporteringsmålen finns mer som stöd enligt en 

respondent. De använder sig av kontrollaktiviteter för att se att målen rapporteras in. Det ska 

rapporteras in i månads- och tertialrapporter. Det rapporteras i ett program som heter PULS. 

Det var bara två av respondenterna som pratade om efterlevnadsmål, det handlar då om att de 

kollar hur deras mål har uppnåtts. En av respondenterna angav att efterlevnadsmål är bara 

någon som uppskattar, det finns inga bestämda efterlevnadsmål bara mål som någon tror kan 

vara bra.  

4.3.8 Checklistor  
Ett arbetssätt för intern kontroll som framkom under alla intervjuerna var att använda sig av 

checklistor. Som kan räknas som en slags intern kontroll.  

Ute på projekt finns det checklistor. För att få arbeta med vissa saker måste de anställda till 

exempel ha rätt behörighet. Det genomförs stickprov för att kontrollera att de har rätt 

behörighet. För att göra det har Trafikverket anställt HSQ-specialister (HSQ= hälsa, säkerhet 

och kvalitet). Då anställs specialister på intern kontroll, riskhantering som går ut i 

verksamheten och med hjälp av checklistan kontrollerar att det går rätt till.   

Enligt en av respondenterna är det viktigt när de använder sig av checklistor att de som ska 

kontrollera pratar ihop sig för att ställa frågorna på lika sätt. För om frågorna ställs på olika 

vis kan det påverka svaren och därmed resultatet. Avvikelserna ska vara skillnader eller fel i 

verksamheten, inte på vilket sätt frågan ställdes. Att checklistan är påskriven av behöriga 

chefer är också viktigt, annars kan det vara svårt att få tillgång att ställa frågor och kontrollera 

verksamheten.   

När de är ute och kontrollerar verksamheten är det viktigt att fråga de anställda hur de gör 

först och sedan be dem att visa hur det går till praktiskt, då brukar eventuella problem bli 

tydliga. Det har kommit fram en ny riktlinje från Trafikverket att alla verksamhetsområden 

ska arbeta med intern kontroll och uppföljning. På två verksamhetsområden tar de fram ett 

stort frågebatteri och checklistor för att se till att arbetet görs. Det ska sedan rapporteras och 

därefter följs det upp varje månad.   
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4.3.9 Intern/egen kontroll  
Egen kontroll, intern kontroll och internrevision är tre relevanta begrepp när det gäller intern 

kontroll i organisationer. I våra intervjuer framkom det att definitionerna på begreppen är 

olika.   

Intern kontroll är det begrepp som vi utgått från i vår studie, kändes igen av och användes av 

två av respondenterna som ansåg att intern kontroll är ett paraplybegrepp som innefattar alla 

kontrollbegrepp. De ansåg att den interna kontrollen är mer på en övergripande, aggregerad 

nivå. Det är det som rapporteras till generaldirektören och till centrala funktionen Ekonomi 

och styrning. Medan de tre andra respondenterna inte använder eller vet om begreppet intern 

kontroll.   

Internrevisionens roll är dock tydlig och enhetlig hos alla verksamhetsområden. Det är en 

egen funktion under styrelsen som verkar som ett stöd för verksamheten. De hjälper till att 

hitta brister och områden som bör ses över och förbättra.   

Ett begrepp som dök upp under studien och intervjuerna var egen kontroll. De respondenterna 

som inte kände till intern kontroll använde istället egen kontroll. En respondent som använde 

egen kontroll som begrepp ansåg dock att begreppet egen kontroll var oklart och inte hade en 

gemensam definition för alla verksamhetsområden. När vi intervjuade ansåg respondenterna 

som använde egen kontroll som begrepp att det ansågs som något som initieras av de 

anställda själva. Den ska vara strikt och strukturerad. Det är främst projektledaren som har 

ansvaret för egen kontrollen, de håller bland annat i kontrakatsuppföljningen, att leveranser 

går rätt till, att tidsplaner följs och att entreprenörerna sköter arbetet enligt avtalade kontrakt.  

Vissa av respondenterna använde begreppen intern kontroll och egen kontroll som samma 

sak, andra skilde på dem. 
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5 Analys 
I det här kapitlet analyserar vi det empiriska materialet genom att koppla det till referensramen. Vi 

analyserar först de interna dokumenten och sedan intervjumaterialet.  

5.1 Interna dokument 
I Trafikverkets föreskrifter om ansvarslinjer finns det en tydlig struktur och tydlig 

ansvarsfördelning. Ansvarslinjerna baseras på COSO-modellens ansvarslinjer. Här är 

överensstämmelsen mellan referensramen och empirin väldigt bra. Den teoretiska modellen 

innehåller tre linjer som är uppdelade på olika ansvar och funktioner. Trafikverkets modell är 

uppbyggd på samma sätt, tre linjer för olika ansvar. 

I föreskriften ”Utvärdering av ledningssystemet” kan det ses ett samband till de fem 

komponenterna i COSO. Främst då efter uppdateringen av ramverket där komponenterna har 

förtydligats och delats in i 17 principer. Både i COSO:s ramverk och i Trafikverkets föreskrift 

är det en checklista med punkter som om visar olika ansvar och åtaganden. Det kan ses att 

Trafikverkets checklista är inspirerad av COSO:s dock har den har anpassats för att bättre 

passa Trafikverkets verksamhet. Där av skillnaden i antal punkter, COSO 17 punkter och 

Trafikverket 15 punkter. 

5.2 Intervjuer 
Här analyseras intervjuerna. Vi har delat upp det efter de olika kategorierna i empirikapitlet.  

 Ledningen 

 Nätverk  

 Ledningssystem  

 Ansvarslinjer  

 Utbildning 

 COSO-modellen  

 Mål  

 Checklistor  

 Intern/ egen kontroll 

 

Det som kan sägas generellt är att det är stora variationer i hur långt verksamhetsområdena 

inom Trafikverket har kommit i arbetet med intern kontroll. Två av de vi har intervjuat känner 

till COSO-modellen men menar att det inte är något de pratar om i verksamheten. Vissa av 

respondenterna menar att det skulle krävas resurser med stor kompetens inom området för att 
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det skulle vara möjligt. Det som har kommit fram i intervjuerna är att de trots att de inte 

använder begreppet COSO ändå arbetar efter det. De har det inbakat i arbetssätten. 

5.2.1 Ledningen 
Ledningens engagemang har stor betydelse för hur långt verksamheten har kommit i arbetet 

med intern kontroll. Där engagemanget är större har de också kommit längre i arbetet. 

Ledningens roll återfinns i alla komponenter. Komponenten information och kommunikation 

har en stor betydelse här. Det gäller inte bara för ledningen att ge ut information de måste 

även tänka på hur den kommuniceras. Kommunikationen måste ske över hela organisationen 

den får inte stanna någonstans. Här har ledningen det yttersta ansvaret att se till att alla vet 

betydelsen av sitt engagemang i arbetet med intern kontroll. 

5.2.2 Nätverk, möten mellan verksamhetsområden 
Tre av respondenterna berättade att de ingår i nätverk där de om har samma roll på olika 

verksamhetsområden träffas. De utbyter erfarenheter och ser om någon har ett bra arbetssätt 

som de andra kan ta efter. En annan respondent berättade att på projektnivå har de löpande 

kontakt mellan verksamhetsområdena medan de på högre nivå träffas när det uppstår problem 

och brister. Här finns samband med komponenten information och kommunikation. Både där 

det fungerar bra där de har nätverk för informationsutbyte och där kommunikationen är god. 

Trots nätverk finns det inte gemensamma arbetssätt på övergripande nivå. 

5.2.3 Ledningssystem 
Alla respondenter berättade att det inte finns något bra gemensamt ledningssystem för 

Trafikverket. De menade att det behövs en tydligare struktur där det som rapporteras in följer 

samma linje. Nu är problemet att de har ledningssystem på verksamhetsområdena som de 

rapporterar in i, sen blir det svårt när det ska rapporteras in på övergripande nivå. Det är svårt 

att på aggregerad nivå få en helhetsbild. Det går ut över kvaliteten på uppföljningen då det 

saknas struktur. Den femte komponenten i COSO:s ramverk är övervakning inklusive 

uppföljning och utvärdering vilken belyser vikten av att uppföljning och utvärdering görs. 

Uppföljning och utvärdering är viktigt för att kunna upptäcka brister och kunna sätta in 

åtgärder i tid. 

5.2.4 Ansvarslinjer 
Respondenterna menar att det skulle vara alldeles för teoretisk att prata om vilken ansvarslinje 

olika medarbetare befinner sig i. I COSO:s ramverk är det tre ansvarslinjer vilket ger en tydlig 
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uppdelning för olika ansvar. En respondent menar att de har en tydlig uppdelning, de vet vem 

som är den primära riskägaren i olika verksamheter. En annan berättade att de arbetar med 

olika ansvar men att de inte pratar i termer med ansvarslinjer. Det finns inte den strukturen i 

verksamheten som COSO:s ramverk har, utan det är ännu mera inbyggt i arbetssätten än vad 

modellen förespråkar. Eftersom ett ramverk är teoretisk uppbyggt och har en tydlig struktur. 

Medan en organisation som involverar människor måste fungera i verkligheten. En 

respondent nämner att den uteblivna intern kontrollen beror på att det inte finns en tydlig 

ansvarsfördelning för arbetet. Respondenten menade vidare om de hade haft en tydligare 

ansvarsfördelning med ansvarslinjer enligt COSO:s ramverk, skulle det kunnat vara en annan 

utveckling på arbetet. Det handlar om att i större utsträckning använda COSO:s ramverk i 

verksamheten. Göra fler medvetna om att det finns. Det är ett ansvar som ledningen måste ta 

centralt. Två av respondenterna menade att det skulle bli för administrativt om alla 

medarbetare skulle tvingas sätta sig in i hur ramverket fungerade. Det skulle gå för mycket tid 

till att läsa föreskrifter och lagar. Ramverket förespråkar att ansvarslinjerna bakas in i 

arbetssätten vilket kan betyda att det inte behöver orsaka en större administrativ 

arbetssituation. Enligt ramverket har ledningen det yttersta ansvaret. Om ledningen då kan 

implementera ansvarslinjerna på ett tydligt sätt i arbetssätten kan det förenkla arbetet, för att 

då vet alla vad de ska göra.   

5.2.5 Utbildning 
Alla respondenter nämner utbildning som en viktig faktor för ett bra arbete. Flera av dem har 

genomfört utbildningar på sitt verksamhetsområde. Det ska även göras fler 

utbildningsinsatser. Det kan hänföras till komponenten information och kommunikation. Där 

betonas vikten av att medarbetare är medvetna om vad som sker och förväntas av dem. Här är 

även kommunikationen en del av arbetet. Medarbetare måste veta vilka kommunikationsvägar 

de kan använda för att kommunicera sitt arbete med ledningen samt vilken påverkan det 

enskilda arbetet har. Eftersom det ständigt sker förändringar kan även de som arbetat länge 

behöva utbildning för att lättare anpassa sig till nya arbetssätt. Här finns även samband med 

Kaosteorin. Kaosteorin handlar om att små misstag kan leda till stora konsekvenser. Något 

som görs dagligen som anses obetydligt kan om det upprepas dagligen i flera år orsaka stora 

konsekvenser. Det är därför viktigt att genomföra utbildningar så att alla vet vad som gäller 

och arbetar på liknande sätt. 
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5.2.6 COSO-modellen  
I empiriavsnittet framgår det att tre av respondenterna inte känner till COSO-modellen. När vi 

gick in på dess komponenter kände de väl igen dem. Komponenterna är inarbetade i 

verksamheten och eftersom de är inarbetad känner respondenterna inte till modellen. COSO-

modellen förespråkar att komponenterna ska vara inarbetad i verksamheten för bästa effekt. 

Enligt litteraturen om COSO-modellen blir den interna kontrollen effektivast om 

komponenterna är inbyggda i organisationens infrastruktur och är en del av organisationen. På 

så sätt undviks onödiga kostnader. Att modellen är inbyggd i organisationen är bra, det blir 

svårt att arbeta med en teori. Det måste finnas konkreta arbetssätt. Även om modellen är 

inarbetad borde de anställda känna till den. För att öka förståelsen för komponenterna, varför 

de är viktiga och hur de hänger ihop med målen i verksamheten.  

5.2.6.1 Kontrollmiljö 
Kontrollmiljö handlar enligt referensramen om att det ska finnas en viss grund för intern 

kontroll i den verksamma miljön. Det ska finnas verksamhetsprocesser, standards och 

strukturer som styr verksamheten. Det är upp till ledningen att detta finns. Efter våra 

intervjuer och granskning av interna dokument verkar Trafikverket ha en bra kontrollmiljö. 

Det finns dokument från ledningen om hur den interna kontrollen ska se ut i verksamheten 

och det finns inarbetat i verksamheten. Att det är inarbetat i verksamheten är bra, istället för 

att det bara står teoretiskt att det ska göras. Som en av respondenterna sade skulle all tid då gå 

åt till att läsa teori. För att det ska fungera i hela verksamheten bör det vara inarbetat. Vi ser 

det som ett gott tecken. Kontrollmiljö handlar om att miljön tillåter intern kontroll. 

Kontrollmiljön verkar dock vara bättre hos två av verksamhetsområden. De har överlag 

kommit mycket längre med intern kontroll. Det visar på att alla komponenterna är viktiga för 

en bra intern kontroll.  

5.2.6.2 Riskvärdering 
Enligt referensramen är riskvärdering viktig och den är beroende av verksamhetens mål. 

Riskvärderingen var det som framkom mest under våra intervjuer. Det var något som alla 

respondenterna var vana med och pratade mycket om. Det är integrerat i verksamheten och 

ska finnas med i allt. Riskvärderingen verkar fungera väldigt bra i Trafikverket. Alla 

verksamhetsområdena verkade ha samma värderingar och idéer när det gällde riskvärdering. 

På ett område var det väldigt tydligt att riskvärdering och mål i verksamheten hör ihop. De 

byggde ihop sin riskvärdering med målen. Om målet var att inga ska bli svårt skadade på 
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arbetsplatsen gick de igenom alla risker som fanns för det, och kom fram till arbetssätt för att 

undvika det. De utvecklade sedan checklistor för att se att arbetssätten för att nå målen 

följdes. Det stämmer bra överens med referensramen som säger att riskvärdering innebär att 

organisationen identifierar och bedömer risker i förhållande till det mål de vill uppnå. Och att 

en förutsättning för riskvärdering är att det finns klara mål som organisationen kan identifiera 

och analysera risker för. Medan de verksamhetsområden som inte kommit lika långt inte hade 

lika tydliga mål eller arbetssätt. De hade inte utvecklat några checklistor.  

5.2.6.3 Kontrollaktiviteter  
Det verkar finnas en hel del kontrollaktiviteter i Trafikverket. Dock bara ute på projekten där 

de har entreprenörer men inte inne på kontoret. Där kan det också uppstå fel, som kanske inte 

upptäcks eftersom ingen kontrollerar där. Enligt referensramen ska kontrollaktiviteter utföras 

på alla nivåer i organisationen, i olika delar av arbetsprocessen. Kontrollaktiviteter kan vara 

automatiskt inbyggda i systemet eller utföras manuellt då och då efter behov. Det behövs 

kontroll ända från ledningen hela vägen ut till entreprenörerna. Det är kontoret som tecknar 

kontrakt med entreprenörerna, det är inte säkert att det alltid går rätt till. Kanske borde 

Trafikverket anställa HSQ-specialister (HSQ= hälsa, säkerhet och kvalitet) till att kontrollera 

kontoret också. Det kanske är svårare att kontrollera ”pappersarbete”, checklistorna som de 

arbetar med kanske kan användas även här. Det var också tydligt att de verksamhetsområden 

som hade en bra intern kontroll hade bra kontrollaktiviteter medan de som inte har intern 

kontroll saknar detta.  

5.2.6.4  Information och kommunikation 
Det verkar finnas grundlig kommunikation på Trafikverket men den verkar brista på vissa 

ställen. Enligt referensramen är det väldigt viktigt att det finns information som är relevant för 

de anställda och att den kommuniceras vidare. Det tycke vi såg väldigt olika ut i de olika 

verksamhetsområdena, där några hade stor koll på styrande dokument och vilka de skulle 

prata med medan vissa inte kunde hitta relevant information och tyckte att de inte blev 

förmedlade någon information. Det hänger ihop med de verksamhetsområden som var 

framgångsrika och de som inte kommit lika långt. Vilket tyder på att det är ett viktigt steg i 

den interna kontrollen. Enligt referensramen ska alla anställda vara underrättad från högsta 

ledningen att deras roll för intern kontroll måste tas på allvar. De måste förstå vilken deras 

roll är och hur deras enskilda arbete påverkar hela organisationen. Så långt verkar 

informationen inte ha nått ut i Trafikverket.  
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5.2.6.5 Övervakning 
Övervakning ska enligt referensramen vara uppföljning av den interna kontrollen. Interna 

styrnings- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas. Det påverkar 

systemets resultat över tiden. Det verkade inte förekomma på Trafikverket på det sätt som det 

beskrivs i litteraturen. Eftersom det saknas intern kontroll på vissa verksamhetsområden och 

där det fanns var det väldigt nytt. Därför verkar det inte finnas mycket övervakning än så 

länge. Den övervakning som finns är internrevisionen. Det finns ingen egen övervakning 

innan den. Övervakning är ett väldigt viktigt steg, när de har kommit längre med sin interna 

kontroll. Trafikverket verkar inte vara där ännu. För de områden som kommit längre är det 

kanske nästa steg för att som det står i litteraturen kunna förbättra sina system och över tiden 

generera bättre resultat.  

5.2.7 Mål 
Det verkar finnas rätt tydliga mål i Trafikverket för deras verksamhet och rapportering, men 

mindre tydliga när det gäller efterlevnad. Det verkar finnas tydliga mål för själva 

verksamheten i verksamhetsområdena men inga tydliga mål för intern kontroll. Ledningens 

mål för den interna kontrollen har inte följt med ut i verksamheten. Det är viktigt att det finns 

mål för intern kontroll, enligt referensramen hänger målen och komponenterna ihop. Målen är 

det som organisationen strävar efter att uppnå och ska använda komponenterna för att komma 

dit, men det blir svårt att använda komponenterna om det inte finns mål. Då har de anställda 

inget att sträva mot, ingen anledning att göra arbetet med intern kontroll.   

5.2.8 Checklistor 
Vi hade ingen specifik fråga om checklistor men under intervjuerna var det något som 

ständigt framkom. Det verkar vara det alla verksamhetsområden hade gemensamt, även om de 

hade kommit olika långt. Medan ett område hade ett helt system utvecklat och var väldigt i 

framkant var andra områden väldigt långt efter, det verkade vara en ganska låg prioritet. De 

verkar ändå vara på gång att arbeta med checklistor. Det verkar vara ett arbetssätt som 

fungerar för alla områden, även om de är väldigt olika.  

5.2.9 Intern/egen kontroll  
När det gäller begreppet intern kontroll är COSO-modellens definition av intern kontroll: 

intern kontroll är en process, påverkad av en verksamhets styrelse, ledning och annan 

personal, utformad för att förse en rimlig säkerhet avseende uppnåendet av mål relaterade till 
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verksamheter, rapporter och överensstämmelse. Det är en process som består av pågående 

uppgifter och aktiviteter, ett medel för att nå målet inte ett mål i sig själv. 

Trafikverkets definition är: intern kontroll är ett paraplybegrepp som innefattar alla 

kontrollbegrepp. De ansåg att den interna kontrollen är mer på en övergripande, aggregerad 

nivå. Det är det som rapporteras till generaldirektören och till centrala funktionen Ekonomi 

och styrning.  

Trafikverket använder också ett annat begrepp, egen kontroll som ansågs som något som 

initieras av de anställda själva. Den ska vara strikt och strukturerad. Det är främst 

projektledaren som har ansvaret för egen kontrollen, de håller bland annat i 

kontrakatsuppföljningen, att leveranser går rätt till, att tidsplaner följs och att entreprenörerna 

sköter arbetet enligt avtalade kontrakt. 

Något som vi märkte när vi pratade med personer på Trafikverket var att ingen var riktigt 

överens om vad intern kontroll eller egen kontroll egentligen är. Vissa ansåg att båda 

begreppen är samma sak, andra menade att det är två olika saker och det verkade finnas 

många definitioner av begreppen. Problemet var att ingen kunde eller ville säga sin definition 

av begreppet utan refererade till styrande dokument, men där står det inte heller någon 

definition. Det råder en begreppsförvirring. Inom Trafikverket används begreppet egen 

kontroll. I litteraturen används begreppet intern kontroll och intern styrning och kontroll. 

Dessa begrepp tenderar att ändå ha samma innebörd. Det verkar inte finns något tydligt, 

gemensamt begrepp utan de använder olika begrepp för samma eller olika saker. De olika 

verksamhetsområdena har sina egna definitioner och tolkningar. Det leder till förvirring och 

det blir svårt för områdena att arbeta lika och tillsammans.  

Enligt COSO-modellen betyder intern kontroll olika saker för olika människor. Det leder till 

förvirring för dem som ska arbeta med det i företagen. Till slut resulterar det i missförstånd 

och olika förväntningar som leder till problem. Det stämmer in väldigt bra på Trafikverket. 

Trafikverket är en stor organisation där det behövs enhetliga och tydliga definitioner på 

begreppen för att de ska kunna arbeta på samma sätt på de olika verksamhetsområdena. 

5.3 Fördelar och nackdelar med intern kontroll 
Enligt litteraturen är fördelarna med intern kontroll att kostnadseffektivt kunna förhindra fel 

som får stora effekter och få en effektivare verksamhet. Verksamhetsområden som hade 

utvecklat en bra intern kontroll hamnade inte hos internrevisionen lika mycket som de med en 
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dåligt utvecklad intern kontroll. De områdena utan intern kontroll klagade på att de hade 

alldeles för många fall hos internrevisionen. Det tyder på att intern kontroll uppbyggt efter 

COSO-modellen har en positiv och bra effekt på verksamheten. Att arbeta med intern kontroll 

verkar ge en klar fördel. Om det finns intern kontroll men den inte är inarbetad på rätt sätt kan 

det vara en nackdel. Då är det något som bara måste göras utan att får ut något av det. För att 

det ska vara en fördel att ha intern kontroll måste den arbetas på ända från ledningen och ner 

till de anställda. Om det inte sker blir det mer kostnad än nytta, en belastning för 

organisationen. Något de lägger pengar på men som inte resulterar i något positivt. 
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6 Slutsats 
I det sista kapitlet redovisar vi vilka slutsatser vi kommit fram till efter analysen av det empiriska 

materialet. Vi kopplar tillbaks till syftet och frågeställningarna. Samt redogör för vårt bidrag till 

Trafikverket. Vi avslutar med förslag till fortsatta studier.  

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur de olika verksamhetsområdena inom 

Trafikverket tillämpar intern kontroll. Hur intern kontroll beskrivs i ledningssystemet och hur 

det når ut i verksamheten. Det ska leda till ett förbättringsförslag av den interna kontrollen hos 

Trafikverket.  

Vi har under studiens gång fått en djupare förståelse för hur den interna kontrollen på 

Trafikverket är uppbyggd. Studien visar tydligt att de olika verksamhetsområdena hade 

kommit olika långt och det finns stora variationer när det gäller tillämpning av intern kontroll. 

Vissa hade själva tagit fram arbetssätt för intern kontroll och utvecklat system för att redovisa 

resultaten. Andra områden väntade på anvisningar hur de skulle göra. Skillnaden på de 

verksamhetsområden som har bra intern kontroll och de som inte hade utvecklat någon var att 

de som kommit längre hade tagit mer egna initiativ. De hade tagit fram egna arbetssätt för 

intern kontroll. De områden som inte kommit lika långt såg mest problem, det gick inte att 

hitta dokument och de fick inga order om hur de skulle göra. Det borde funnits mer 

implementering av ledningen ända ut till de ansvariga på de områdena. Som en av 

respondenterna sa, det räcker inte att skicka ett mail och sedan anse att det har 

implementerats. De måste ut och prata med ansvariga i verksamheten, att endast skriva i 

styrande dokument räcker inte.  

Enligt COSO-modellen ska intern kontroll utgå från fem olika komponenter. Det var tydligt 

när vi tittade på de olika områdena att komponenterna spelade stor roll i hur bra intern 

kontrollen var. De framgångsrika områdena hade full koll på kontrollmiljön, och det var 

tydligt att det fanns en sådan. Det fanns en väl inarbetad riskvärdering som var implementerad 

i verksamheten tillsammans med tydliga mål. Det fanns kontrollaktiviteter och 

rapporteringssystem för deras resultat. Det fanns mycket information som kommunicerades 

väl. Det fanns dock inte mycket övervakning. De områdena utan fungerande intern kontroll 

hade kanske några av komponenterna men de var inte implementerade i verksamheten. 

Utifrån det drar vi slutsatsen att alla komponenter inom COSO-modellen är viktiga. Alla 

komponenterna behövs och de måste implementeras i organisationen för att ha bra effekt.  
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En annan slutsats är att det som är viktigast för bra intern kontroll är den första ansvarslinjen, 

ledningen. Vi märkte under vår studie att ledningen spelade stor roll i hur bra den interna 

kontrollen blir. Ledningens engagemang är viktigt eftersom de anställda behöver veta varför 

de ska arbeta med intern kontroll och att det är någon som kontrollerar att det blir gjort. 

Annars finns det inget intresse att göra det. Som det ser ut nu i Trafikverket är framgång 

personknutet. Hur engagerade personerna vi intervjuade var, speglade det sig i hur långt 

verksamhetsområdet har kommit i arbetet med intern kontroll. De som brinner för intern 

kontroll arbetade på de områdena med väl utvecklad intern kontroll. Om det inte vore för att 

det finns speciella personer som brinner för intern kontroll skulle nog alla områden på 

Trafikverket ha bristande intern kontroll. Det blir då tydligt att ledningen har stor betydelse, 

utan den finns ingen intern kontroll. Alla organisationer eller områden har inte eldsjälar, det 

måste kunna fungera att ha intern kontroll ändå. Då krävs större engagemang från ledningen. 

Något som vi kom fram till är att ledningen viktigaste uppgift är implementeringen av intern 

kontroll. Om det inte finns något initiativ från ledningen är det ingen som kommer att arbeta 

med intern kontroll. Det stämmer bra med kontrollmiljökomponenten. Om ledningen har 

bristande kommunikation kan det leda till olika arbetssätt som leder till att det inte går att 

jämföra resultaten.  

Variationerna på verksamhetsområdena kan också bero på att de har väldigt olika 

arbetsuppgifter. Ett område hade till exempel kreativa arbetsuppgifter som är svåra att 

kontrollera. På ett sådant område kan det vara en nackdel med kontroll. Det kan begränsa 

medarbetarna att utföra sina uppgifter. Olika arbetsuppgifter och processer kan också bidra till 

att det är svårt att få lika intern kontroll för alla områden, som går att jämföra. Det vore 

önskvärt men kan bli en nackdel om det begränsar arbetet.  

Att COSO-modellen är inbyggd i verksamheten är bra men den kanske är för inbyggd. Det 

skulle göra det enklare att ha ett gemensamt arbetssätt om de utgick från samma standard. Det 

blir också enklare att förstå vikten av de olika komponenterna och hur de hänger ihop om de 

har mer kunskap om modellen. De har ansvarslinjer men som det framkom i studien behöver 

dessa vara tydligare. Då skulle fler veta vilket ansvar de har gällande intern kontroll och kan 

då inte skylla ifrån sig ansvaret som tillslut leder till att det inte finns någon intern kontroll. 

En slutsats är då att större kunskap och COSO-modellen skulle öka förståelsen för det 

praktiska arbetet med komponenterna. Det skulle också bidra till att öka förståelsen av 

begreppen och hjälpa organisationer att utveckla ett enhetlig användande av begrepp. 
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En slutsats är att utbildning är en stor och viktigt del av information och kommunikation. Att 

skicka mail eller lägga upp dokument på intranät har låg effekt på implementeringen, enligt 

vår studie. Utbildning däremot verkar ha en positiv effekt. De verksamhetsområdena med väl 

fungerande intern kontroll hade mycket utbildningar ute på arbetsplatserna för 

entreprenörerna, för att implementera det i hela verksamhetsområdet. Därför ser vi det som en 

framgångsrik metod för information och kommunikation.    

6.1 Förslag till Trafikverket  
Trafikverket verkar vara på god väg med sin interna kontroll men den behöver förbättras. Det 

vi kunde se i vår studie var att de verksamhetsområden som hade en bra intern kontroll hade 

använt sig av alla komponenter och fick bra stöd från ledningen. Det har dock inte hänt av sig 

själv utan de har tagit mycket eget initiativ. De områden som inte har intern kontroll borde 

titta på de andra verksamhetsområdena och samarbeta. På så sätt skulle alla områden få 

liknande system som skulle öka jämförbarheten i organisationen. Det som Trafikverket 

generellt kan förbättra med sin interna kontroll är att det måste bli tydligare med begreppen. 

Det är inte bra om alla använder sig av olika begrepp då det leder till förvirring och 

missförstånd och motverkar effektivitet i verksamheten.  

Ledningen skulle behöva bestämma övergripande vilka begrepp som ska användas och hur de 

definieras. De områden som har intern kontroll har fått göra mycket på eget initiativ. 

Ledningen behöver göra en omfattande insats där de informerar och engagerar den andra 

ansvarslinjen, de som är ansvariga för intern kontroll ute på verksamhetsområdena. Då de för 

tillfället inte fått någon gemensam information eller utbildning. Informationen om intern 

kontroll borde inte skickas ut enbart i mail utan det borde finnas informationsträffar och 

möten där de utbildar dem som ska arbeta med detta. Där de går igenom COSO-modellen, 

dess komponenter och hur de hänger ihop. Utifrån det kan de ha möten för att komma fram 

till gemensamma arbetssätt. 

Ett förslag på arbetssätt är checklistor. Det kom fram under studien var att många 

verksamhetsområden använde sig av checklistor. Det är ett konkret arbetssätt för intern 

kontroll. Dock fanns det bara ute på projekten, vårt förslag är att de skulle behövas inne på 

kontoret. Det skulle vara bra om de använde sig av samma checklista för samma arbete, 

oavsett verksamhetsområde. I längden skulle det leda till enklare uppföljning.  
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6.2 Generella förslag  
Det är inte bara Trafikverket som använder intern kontroll utan även många andra 

organisationer. Det som kan generaliseras från det här fallet är att det är viktigt att integrera 

komponenterna i verksamheten. Det bör också finnas en helhetsbild av COSO-modellen så att 

de anställda vet varför de ska arbetar med komponenterna och hur de hänger ihop. Det är 

viktigt att hitta en bra balans mellan teorier och integrering i arbetssätten. Ledningen är viktigt 

för om de inte implementerar och följer upp kommer ingen att göra något. Att utbilda sina 

anställda är viktigt. För att det ska vara idé att använda intern kontroll i sin organisation är det 

viktigt att verkligen arbeta med det för att nyttan ska vara värd kostanden. Annars blir det mer 

en belastning som leder till missförstånd i organisationen. 

Ser vi till Trafikverket varierar det på verksamhetsområdena hur väl de tillämpar COSO-

modellen. Det kan bero på uppfattningen att COSO är ett stort och omfattande ramverk och 

det skulle bli för administrativt om alla tvingas läsa lagar och föreskrifter. Därför skulle 

gemensamma utbildningar för de olika ansvarslinjerna var en god idé. De kan då få en 

gemensam teoretisk grund utan att själva läsa på. Det bidrar till gemensamma arbetssätt.  

Det som tidigare studier likt vår visar är att det är stora variationer i COSO-modellens 

implementering. Djurovic och Korkis (2014) konstaterade i sin studie att det bara är vissa 

personer som känner till modellen, vilket leder till brister i arbetet. Det påverkar hur väl 

komponenterna är implementerade. Samma sak kan vi se i vår studie. Det var bara två av våra 

respondenter som känner till COSO-modellen och de använder inte modellen i verksamheten. 

Komponenternas implementering varierar också, vissa komponenter är självklara och väl 

inarbetade i verksamheten medan andra behöver ytterligare tid att arbetas med. Eftersom både 

vår studie och tidigare studier visar på liknande resultat ökar det trovärdigheten för båda 

studierna. 

Det vi kan säga om ramverket för COSO-modellen utifrån vår studie är att om komponenterna 

används på rätt sätt bidrar de till bra intern kontroll. Det som vi anser saknas i ramverket 

utifrån vår studie är att ledningens ansvar har för lite fokus, då det framkommit att de har stor 

vikt. Även implementering genom hela organisationen bör få större vikt.    
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6.3 Framtida studier  
Under studiens gång har vi reflekterat på andra typer av studier som skulle vara tänkvärda 

inom ämnet intern kontroll. Det skulle vara intressant att studera hur implementering av 

COSO-modellen går till, hur utvecklar organisationer arbetssätt utifrån en modell?  

Det skulle även vara intressant att fokusera mer på hur ledningen arbetar med och ser på 

COSO-modellen. Hur de gör för att förmedla intern kontroll ner i organisationen. Kanske går 

det att hitta viktiga faktorer där, då ledningen är en viktig faktor för intern kontroll.  

En utvärdering av COSO-ramverket skulle vara bra, är det användarvänligt som 

referensramen förespråkar eller är det för komplext. Vi tror att det skulle vara en bra idé att se 

över ramverket, kanske finns det organisationer som upplever det stort och komplext. Att då 

se över ansvarslinjerna, skulle det gå att utforma på något annat sätt som gör de lättare att 

implementera i verksamheten. En större tydlighet kring de fem komponenterna kan också 

behövas. I det uppdaterade ramverket har 17 principer tillkommit för att göra det tydligare 

vad varje komponent innebär. Om detta kan förtydligas ytterligare kan det hjälpa 

organisationer att använda komponenterna. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

Kan du beskriva verksamhetsområdet? 

- Arbetsuppgifter inom området? 

Vad jobbar du med? 

Hur länge har du haft den rollen? 

Är det fler än du som arbetar med dessa frågor? 

 

Relationen mellan egenkontroll/uppföljning, intern kontroll och internrevision 

Hur ser ni på dessa begrepp? 

Hur skiljer ni på dem? 

Hur bedrivs arbetet kring egenkontroll? 

- Roller 

- Vem gör vad? 

Strukturen på arbetet? 

- Planenligt 

- Spontant 

 

Hur omfattande är egenkontrollen? 

- Heltäckande eller bara vissa områden 

 

Hur är stödet uppifrån? (chefer)  

Hur kan varje individ påverka egenkontrollen? 

 

COSO-ramverket 

COSO:s fem komponenter, Hur arbetar ni med?  

- Kontrollmiljö  

- Riskvärdering  

- Kontrollaktiviteter  

- Information och kommunikation 

- Övervakning 



 

51 

 

Använder ni er av de olika målen som finns inom COSO? 

- Verksamhetsmål  

- Rapporteringsmål 

- Efterlevnadsmål 

 

Hur har ni jobbat med COSO (komponenterna) hittills? 

Hur får ni fram information och kommuniceras den vidare? 

Vilken typ av kontrollaktiviteter förekommer? 

Är dina medarbetare medvetna om att ni arbetar med COSO? 

 

Jobbar ni med de tre ansvarslinjerna/försvarslinjerna? 

- Vilken försvarslinje ingår du i? 

- Vart går gränserna mellan de olika ansvaren? 

- Hur mycket används modellen i verksamheten?  

- Hur förverkligas den i verkligheten?  

- Tycker du den skulle behövas förbättras på något vis?  

 

När började ni använda COSO (komponenterna) och försvarslinjerna? 

Vad har ledningen gjort/ sagt om COSO, har de gjort bestämmelser? 

 

Förändringar och förbättringar 

Vilka förbättringar inom egen/intern kontroll skulle du tycka behövs inom organisationen? 

Vad tycker du kan förbättras inom intern kontroll? 

Är det något som skulle kunna implementeras i all verksamhet? Som alla kan göra?  

Är du nöjd med den interna kontroll som finns i nuläget? 

Vilka höga risker är det viktigt att ha bra intern kontroll för att övervaka? 

Hur säkrar ni att verksamhetens riskanalyser är underlag för att planera intern kontroll? 

Hur ser du på eventuella skillnader för ansvar, planering, genomförande som processägaren respektive 

leveransägaren har? 


