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SAMMANFATTNING 
__________________________________________________________________________________________ 

Titel: Internkontroll och styrning - En fallstudie av Toyota Material Handling Sweden AB 

 
Författare: Linda Damström och Johanna Theorén 

 
Handledare: Peter Jönsson 

 
Nyckelord: Internkontroll, riskhantering, styrning, internrevision 

 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur Toyota Material Handling 

Sweden AB organiserar sitt arbete med internkontroll och styrning, samt vilka grundläggande 

förutsättningar som finns för att erhålla en god internkontroll. 

 
Avgränsning: Denna studie är avgränsad till Toyota Material Handling Sweden AB och dess 

ekonomiavdelning. På grund av begreppets omfattning klargörs här att studien enbart kommer 

fokusera på den interna kontrollen och styrningen, det vill säga den kontroll företaget själva 

utför.  

 
Metod: Denna studie präglas av en kvalitativ metod, en intern fallstudie för att nå djupare 

förståelse i studiens undersökta företag. 

 
Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen i denna studie baseras på teorier och 

tidigare studier kring riskhantering, internkontroll, internkontrollens ramverk samt 

internrevision. 

 
Empiri: I empirin sammanfattas primärdata bestående av en öppen intervju och två 

semistrukturerade intervjuer öga mot öga, varav en i kombination med en observation, samt sex 

intervjuer via mejl. 

 
Slutsats: Toyota Material Handling Sweden AB har en väl utvecklad och ständigt närvarande 

internkontroll genom värderingar, rutiner och ramverket J-SOX. Företaget lägger stor vikt på 

att integrera alla individer i verksamheten för att nå målen. För att upprätthålla en god 

internkontroll utgör individerna en grundläggande förutsättning, tillsammans med utbildning, 

kompetens och uppföljning.   

  



 
 

ABSTRACT 
__________________________________________________________________________________________ 

Title: Internal control - A case study of Toyota Material Handling Sweden AB. 

 
Authors: Linda Damström och Johanna Theorén 

 
Advisor: Peter Jönsson 

 
Keywords: Internal control, risk management, management, internal audit 

 
Purpose: The purpose of this study is to create an understanding of how Toyota Material 

Handling Sweden AB organizes their work in regards to internal control, as well as investigate 

what essential conditions that are necessary to receive good internal control. 

 
Delimitation: This study is limited to the finance department of Toyota Material Handling 

Sweden AB. The scope of this study concerns internal control only, that is, the control that the 

company performs itself. 

 
Method: This study is characterized by a qualitative method. An internal case study to gain a 

deeper understanding of the study's investigated company. 

 
Theoretical framework: The theoretical framework in this study is based on theories and 

previous studies on risk management, internal control, internal control framework and internal 

auditing. 

 
Empirics: The empirics summarizes primary data consisting of an open interview and two 

semi-structured interviews eye-to-eye, one of them in combination with an observation, and six 

interviews via email. 

 
Conclusion: Toyota Material Handling Sweden AB has a well developed and constantly 

present internal control through values, routines and the J-SOX framework. The company 

highlights the importance of integrating all individuals into the business to achieve the goals. 

In order to maintain good internal control, individuals are an essential condition, together with 

education, competence and follow-up. 
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1 INLEDNING 

I följande avsnitt introduceras framväxten och bakgrunden till studiens problem samt 

uppsatsen inriktning. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 BAKGRUND 
Som en konsekvens av avsiktligt felaktig finansiell rapportering har intresset för internkontroll 

ökat och därmed vikten av korrekt och pålitlig finansiell rapportering (FAR 2006; Wikland 

2014). För att höja de finansiella rapporternas informationskvalité är den interna kontrollen, 

tillsammans med externa kontroller, ett effektivt hjälpmedel (Siekkinen 2016). I internrevisorns 

arbetsuppgifter ingår omfattande fokus på de finansiella flödena där riskanalys ligger till grund 

för arbetet samt till hjälp för företagets upptäckt av olika risker. COSO, The Committee of the 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission, är en standard som framtagits för att 

redogöra för behovet av internkontroll och styrning och benämns idag som ett ramverk. Behovet 

av ett ramverk expanderades väsentligt under 1980-talet då börsskandalerna i USA blev ett 

faktum och marknaden präglades av förskönad finansiell rapportering samt bedrägerier. Detta 

resulterade i stärkta krav på lagreglering och lagar kring kontroll av börsföretagen. 1985 

utformades en yrkesmässig kommitté som undersökte anledningarna och framväxten av de 

bedrägerier som präglat USAs börsmarknad. 1987 lade kommittén fram en rad åtgärder för att 

motverka fortsättning av den medvetet felaktiga finansiella rapporteringen, innehållande krav 

på vad börsföretagen själva torde göra samt de externa revisorernas fortsatta uppgifter. 

(Wikland 2014) Ramverket US-SOX, USA Sarbanes-Oxley-Act, uppkom som en följd av 

Enron-kraschen i USA. Då kraven i ramverket är anpassade efter den amerikanska styrningen 

och de amerikanska behoven, korrigerade Japan den ursprungliga versionen och utvecklade J-

SOX, Japanese Sarbanes-Oxley-Act, som anpassats till det egna landet. (The Japan Times 

2006) Efter flera stora redovisningsskandaler i Japan under 2004-2005 etablerades och 

godkände Japans riksdag 2006 FIEL, the Financial Instruments and Exchange Law, som 

inkluderade J-SOX (Nishizaki, Takano & Takeda 2014). 

 

Intern styrning och kontroll kan ses som grunden för ett företags riskhantering (Arwinge & 

Wikland 2013). Det tidigare manuella kontrollarbetet som utgick från att kontrollera i efterhand 

har nu utvecklats samt automatiserats, där kontrollarbete idag mer handlar om att åtgärda och 

förebygga problemen, kort sagt att kontrollera innan fel inträffar (Wikland 2014). FAR (2006) 
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skriver i sin bok Testa den interna kontrollen hur organisationer och företag genom olika frågor 

kan mäta kvaliteten på den interna kontroll som etablerats inom företagets väggar. Boken 

beskriver vikten av god internkontroll och hur verksamheten genom detta kan utvecklas samt 

förbättras avsevärt, FAR (2006) menar att en fungerande internkontroll påverkar företagets 

potential att nå dess mål. En betydande faktor är att integrera medarbetarna och förklara vad 

företaget har för mål samt hur arbetet mot målet, med hjälp av internkontroll och styrning, ska 

komma att se ut. Detta eftersom intern styrning och kontroll är ett omfattande begrepp som kan 

skapa förvirring kring vad arbetsprocessen innebär, vilket i sin tur ökar riskerna för fel. 

(Wikland 2014) En inneboende risk likt denna kan mynna ut i mer betydande risker och vikten 

av att hantera samt placera företagets internkontroll där den gagnar verksamheten är av värde. 

Det finns självklart risker som i ett företag är betydande, medan liknande risker i ett annat 

företag inte alls innefattar samma behov av kontroll. Varje enskild organisation bör därför 

internt kontrollera, planera och arbeta med de risker som spelar en väsentlig roll specifikt för 

företagets måluppnåelse. (FAR 2006) 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Väsentligheten kring den interna styrningen och kontrollen är ett faktum, som Wikland (2014) 

beskriver är det grundläggande för ett företag att kontinuerligt arbeta med den interna kontrollen 

för att upptäcka eventuella risker samt nå sina mål. Det handlar framförallt om ledningens 

ansvar att ge signaler och styra företaget i rätt riktning. Kort sagt gynnas företaget av tydliga 

mål. Det kan diskuteras i huruvida det räcker med endast tydliga mål, där vägen till målen och 

hur risker samt problem ska hanteras kan vara av lika hög väsentlighet. Arwinge och Wikland 

(2013) beskriver att den interna styrningen och kontrollen kan ses som grunden för ett företags 

riskhantering och därmed en viktig del i kontrollmekanismen. Den interna kontrollen kan, enligt 

Zakaria, Nawawi och Salin (2016), bland annat avskräcka att bedrägerier begås och i vissa fall 

även upptäcka bedrägliga aktiviteter samt missbruk, medan Jin, Kanagaretnam, Lobo och 

Mathieu (2013) belyser att det kan ske en minskning av det risktagande beteendet om företaget 

har en stark internkontroll.  

 

Internkontroll och styrning är ett omfattande begrepp och omtalat ämne där flertalet forskare 

trycker på vikten av att ha en fungerande internkontroll för att ett företag ska nå framgång. 

Altamuro och Beatty (2009) belyser att en fungerande internkontroll ökar de finansiella 

rapporternas kvalité. Cahill (2006) samt Feng, Li, McVay och Skaife (2015) visar samtidigt på 

vikten av relevansen av intern styrning och kontroll hos företag som vill uppnå sina mål, där 
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ineffektiv internkontroll får negativa konsekvenser för företagets verksamhet. En konsekvens 

som kan uppstå är, enligt Su, Zhao och Zhou (2014), att företaget kan möta en minskad 

försäljning. Zakaria, Nawawi och Salin (2016) samt Lokanan (2014) menar att ineffektiv 

internkontroll främjar möjligheten för att bedrägerier skall begås i företag, eftersom personer 

inom ett företag med svag internkontroll mer omärkbart kan begå brott. En ytterligare 

konsekvenser är insiderhandel, som kan komma att bli mer lönsamt i en verksamhet där 

internkontroll inte existerar eller är ineffektiv (Skaife, Veenman & Wangerin 2013). Hu, Oi, 

Tian, Yao och Zeng (2013) menar att ineffektiv internkontroll och styrning har en direkt negativ 

inverkan på företagets marknadsvärde och därmed skadar hela företaget.  

 

Vikten av en fungerande internkontroll och styrning är tydlig, där en ineffektiv internkontroll 

kan resultera i en rad negativa konsekvenser. Ramverk som kan vägleda företag i deras arbete 

med internkontroll finns, ramverk som beskriver hur ett företag kan arbeta med internkontroll 

i det stora hela men som dock ej innefattar tillvägagångssätt för hur företagen konkret kan arbeta 

med den interna kontrollen och styrningen. Det vi uppmärksammat är att metoder och modeller, 

för hur företag kan arbeta med de enskilda kontrollaktiviteterna inom internkontroll, endast 

återfinns i begränsad utsträckning i litteratur och tidigare forskning. Företag måste med andra 

ord självständigt, genom att pröva sig fram, utforma sina egna konkreta tillvägagångssätt vid 

internkontroll utan vägledning av faktiska metoder eller modeller kring hur organisationens 

kontrollaktiviteter kan vara utformade. För ett etablerat företag som har medarbetare med stor 

kunskap och kompetens inom området orsakar detta inget omfattande problem, men då ett 

nystartat företag inte besitter samma kunskap och kompetens kan de få det svårare att upprätta 

bra rutiner för internkontroll. Utan inspirationskällor från stora och etablerade företag med 

förslag på hur arbetet med en bra internkontroll kan se ut, får de mindre företagen klara sig mer 

själva i utformningen av deras rutiner. Risken är då att den interna kontrollen och styrningen i 

dessa företag blir bristfällig, vilket som tidigare belysts resulterar i negativa konsekvenser för 

företaget (Cahill 2006; Feng et al. 2015; Hu et al. 2013; Su, Zhao & Zhou 2014).  

1.3 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur Toyota Material Handling Sweden 

AB organiserar sitt arbete med internkontroll och styrning, samt vilka grundläggande 

förutsättningar som finns för att erhålla en god internkontroll. 
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1.4 AVGRÄNSNING 
Denna studie är avgränsad till Toyota Material Handling Sweden AB och dess 

ekonomiavdelning. På grund av begreppet omfattning klargörs här att studien enbart kommer 

fokusera på den interna kontrollen och styrningen, det vill säga den kontroll företaget själva 

utför. 
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2 METOD 

Nedan presenteras inledningsvis uppsatsens valda metod för insamling av data samt motiv till 

valet av metod, för att därefter övergå till datainsamlingens tillvägagångssätt. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 VAL AV METOD 
För att fördelaktigt kunna besvara studiens syfte präglas denna undersökning av en kvalitativ 

metod, där information från intervjuerna som skett via mejl, den öppna intervjun, de 

semistrukturerade intervjuerna samt den enskilda observationen har analyserats och mynnat ut 

i en slutsats. Denscombe (2016) beskriver att kvalitativa metoder innehåller en mängd olika 

strategier, författaren förknippar bland annat kvalitativ datainsamling med forskningsstrategier 

som fallstudie och forskningsmetoder så som intervjuer. I fallstudier kan en eller flera 

observationer tillsammans, alternativt som komplement, användas. Författaren menar att den 

som håller i en semistrukturerad intervju ska ha ett flexibelt synsätt och använda de medtagna 

frågorna som grund, men låta respondenten tala fritt och därmed mer ingående kring ämnen 

som tas upp. Bryman och Bell (2013) menar att semistrukturerade intervjuer kan ses som en 

fördelaktig intervjumetod när forskaren har konkreta frågor men inte vill begränsa sig i alltför 

stor utsträckning. Denna studie präglas av personliga intervjuer samt intervjuer via mejl, där 

konkreta frågor ställdes men med utrymme för respondenterna att välja fritt hur djupgående de 

valde att gå i sina svar. Enligt Ryen (2004) kan intervjuer via mejl motverka problemet med att 

hitta tid för personliga intervjuer när intervjurespondenterna har ett hektiskt schema och därmed 

begränsat med tid. Att ha intervjuer via mejl tillåter respondenterna att svara på frågorna när 

det finns tid samt att personerna får möjlighet att reflektera över frågorna. Detta har ansetts 

fördelaktigt för vår uppsats då en oplanerad omstrukturering i företaget under våren 2017 ledde 

till tidsbrist för respondenterna, samt att det till vissa frågor behövdes tid för att hitta 

information till svaret. De frågor som framtagits till de semistrukturerade intervjuerna samt 

intervjuerna via mejl innehåller öppna men konkreta frågor med betoning på de svarandes 

uppfattning. Intentionen med den öppna intervjun var att få djupgående samt detaljerad 

information kring företagets sätt att organisera sin internkontroll. Observationen i denna studie 

har tillämpats i syfte att erhålla en inblick i hur företaget organiserar sitt arbete med 

internkontroll och styrning. Syftet med en intern fallstudie, likt syftet i denna uppsats, är att nå 

en djupare förståelse och därmed redogörelse för exempelvis förhållanden och processer för 

specifika fall. För att något ska vara lämpligt vid användning av fallstudie som metod ska det 

ha en tydlig identitet, tydliga gränser samt vara avskilt (Denscombe 2016). Det vill säga att 
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endast en specifik situation undersöks ingående och detaljerat, som i detta fall är den interna 

kontrollen och styrningen inom Toyota Material Handling Sweden AB. Bryman och Bell 

(2013) beskriver att den kvalitativa forskningsansatsen skapar en djupare insikt i ämnet som 

undersöks, och menar att en sådan metod inte erfordras för att försöka generalisera en studies 

resultat.  

2.2 VAL AV FÖRETAG 
Studiens undersökta företag Toyota Material Handling Sweden AB har valts ut då god access 

funnits från studiens början samt att företaget ansågs lämpligt för studiens syfte. Ett etablerat 

företag som även fångat vårt intresse på grund av dess storlek och kända kvalitetsarbete 

innefattande omtalade värderingar samt principer. Toyotakoncernen har utvecklat sina egna 

principer och värderingar i form av The Toyota Way och TPS, Toyota Production System. Inom 

företaget har specifik avdelning fastställts, där valet föll på ekonomiavdelningen. Anledningen 

till att majoriteten av intervjuerna och observation främst skett med respondenter från ekonomi- 

och administrationsavdelningen, en underavdelning till ekonomiavdelningen, är att 

medarbetarna på denna enhet innehar den information som ansågs mest fördelaktig för att svara 

på studiens syfte. Vidare har datainsamlingen kompletterats med intervjuer med respondenter 

från en annan underavdelning till ekonomiavdelningen, som benämns Business Control och 

IS/IT, då även de besitter kunskap kring ämnet samt de teorier som studien berör. 

2.3 DATAINSAMLING 

2.3.1 Primärdata 
Insamling av primärdata i denna studie består av två semistrukturerade intervjuer öga mot öga, 

en observation, en öppen intervju samt sex intervjuer via mejl. De intervjuade respondenterna 

samt deras position är:  

 Ekonomi- och administrationschef: Maria Gråd 

 Kreditansvarig: Heléne Sundqvist  

 Redovisningsekonom: Sirpa Juslenius 

 Ekonomiassistent med ansvar för leverantörsreskontra: Eva-Lena Bäcke 

 Avdelningschef på Business Control och IS/IT: Alena Koren 

 Business Controller: Leah Klimberg 
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I förebyggande syfte inför de semistrukturerade intervjuerna skickades frågor till 

respondenterna en tid innan intervjuerna ägde rum för att ge de svarande möjlighet att förbereda 

sig och därmed få ut så mycket information som möjligt genom intervjuerna. Något som ligger 

i enlighet med Denscombe (2016), som beskriver vikten av förberedelse inför en intervju, där 

relevans ligger i att framställa intervjufrågor som lämpar sig till ämnet men som inte lämnar 

utrymme i för stor omfattning. Intervjufrågorna till de semistrukturerade intervjuerna har därför 

utformats för att få fram relevant fakta genom att försöka hitta ett mellanting mellan helt stängda 

frågor och en alltför öppen tolkning av dem. Den första intervjun, en av de semistrukturerade 

intervjuerna, var en förberedande intervju i syfte att skapa inblick i företaget och deras arbete. 

Frågeformuläret som användes vid denna intervju återfinns i Bilaga 1. Den andra 

semistrukturerade intervjun, som skedde i samband med en observation, präglades av frågorna 

i Bilaga 2. Observationen gjordes i syfte att få ökad förståelse för hur arbetet med internkontroll 

hos företaget kan se ut i praktiken. Den öppna intervjun gjordes i syfte att gå in ännu djupare i 

frågor redan besvarade under de två redan genomförda semistrukturerade intervjuerna. Bryman 

och Bell (2013) belyser att dokument från organisationer är heterogena och menar att dessa 

finns i både offentliga samt interna former, dokument som kan komma att ge viktig 

bakgrundsinformation kring företaget. Författarna beskriver vidare att interna dokument kan ha 

stor vikt i studier som präglas av kvalitativa intervjuer och har fallstudie som design, vilket 

överensstämmer med metoden i denna undersökning. I denna studie har dokument erhållits som 

ej är officiella, genom den goda access som upprättats, innehållande information som tillämpas 

i studiens empiri. Delar av de interna dokumenten återfinns i empirin i form av ett par figurer 

samt sammanställd text, där viss insiderinformation som visats via powerpoint på grund av 

sekretess ej har erhållits i fysisk form. I Bilaga 3 återfinns frågorna som fyra anställda på 

avdelningen för ekonomi- och administration och två medarbetare på avdelningen för Business 

Control svarade på via mejl, frågor som utformats under studiens gång innehållande mer 

specifika frågor inriktade på företagets internkontroll. 

2.3.2 Intervjufrågornas utformning 
Intervjuguiderna som arbetas fram i denna uppsats har alla det centrala temat internkontroll, där 

studiens problemformulering arbetats fram, arbetats om och mynnat ut i olika funderingar som 

sedan formulerats till frågor. Dalen (2015) menar att utarbetande av en intervjuguide och dess 

frågor är av vikt då man planerar att använda sig av semistrukturerade intervjuer, detta för att 

styra intervjun kring ämnet och därmed innefatta studiens viktigaste områden. Den första och 

förberedande intervjun, det vill säga en av de två semistrukturerade intervjuerna, utfördes i syfte 
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att undersöka om Toyota Material Handling Sweden AB hade några generella problem och vad 

eller vilka problem det skulle kunna vara. Frågorna utformades utifrån fakta som vi tagit del av 

i våra tidigare kurser kring områdena redovisning och revision, samt våra funderingar kring vad 

företaget mer specifikt arbetar med och hur de arbetar, i syfte att få fram ett ämne och inriktning 

för studien. I Bilaga 1 återfinns frågorna, där de fyra första frågorna rör organisationen och dess 

uppbyggnad mer generellt, vilka arbetades fram och formulerades för att svara på våra 

funderingar kring hur organisationen var uppbyggd. Dessa fyra frågor är utformade som slutna 

frågor för att få specifika svar på antal anställda, vilka som avdelningar som finns och dess 

roller, vilka arbetsuppgifter som innehas samt om det finns något affärssystem. De resterande 

och tre sista frågorna i Bilaga 1 formulerades även de fram med bakgrund i tidigare påvisade 

problem inom redovisning och revision som diskuterats i tidigare kurser inom områdena, där 

det i samtliga kurser tydligt framgick att det inom redovisning finns mängder av problem samt 

risker. De tre sista frågorna lämnades därför öppna i sin utformning, i syfte att låta företaget 

och intervjurespondenterna fritt diskutera de problem som de eventuellt upplevt samt upplever 

inom organisationen. Intervjuguiden som återfinns i Bilaga 1 testades innan den användes, 

vilket i detta fall innebär att guiden lästes av två utomstående personer för att säkerställa 

frågornas tydlighet och därmed minimera missförstånd under intervjun. Intervjuguiden sändes 

via mejl till två utomstående individer med liknande befattning som de slutliga respondenterna. 

Detta gjordes i syfte att säkerställa att testpersonerna såväl som intervjurespondenterna skulle 

inneha samma kunskap om ämnet, för att kunna avgöra eventuella felaktigheter och 

otydligheter i frågorna. Testpersonerna svarade inte på själva frågorna utan gav endast 

återkoppling på om frågornas utformning var tydlig och begriplig. 

 

Frågorna till den andra semistrukturerade intervjun utformades utifrån information från den 

förberedande intervjun, där frågorna som återfinns i Bilaga 2, grundats ur svaren från den första 

intervjun med intentionen att gå djupare in i den valda inriktningen internkontroll och styrning. 

Intervjuguiden utformades med tanken att skapa en förståelse kring företagets arbete med 

internkontroll och styrning. De två första frågorna i denna intervju var inledande och slutna 

frågor för att svara på respondentens roll och arbetsuppgifter. Lantz (2013) beskriver vikten av 

bakgrundsinformation av intervjupersonerna, där författaren menar att exempelvis 

respondentens roll samt arbetsuppgifter i företaget kan vara centrala aspekter för hur denne 

upplever olika situationer och problem. Frågorna togs fram i enlighet med Lantz (2013), för att 

få fram bakgrundsinformation kring de enskilda respondenterna som skulle kunna påverka 

deras syn på internkontroll. Efter att ha tagit del av teori kring internkontroll, riskhantering, 
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COSO samt den förberedande intervjun diskuterades resterande frågor till Bilaga 2 fram. Den 

teori vi tagit del av beskriver att internkontroll är ett hjälpmedel för att förebygga risker i 

redovisningen, där det bland annat beskrevs att intäkter alltid är en risk. Vi valde därför att ställa 

frågor kring företagets riskhantering, om de upplever någon form av risk inom redovisningen 

samt hur de risker som upptäcks hanteras. I den förberedande intervjun tog respondenterna upp 

fakturering som en risk, därav ställde vi oss undrande till på vilket sätt och ställde mer 

djupgående frågor kring just fakturering. Vidare diskuterade vi fler sätt att motverka risker 

genom internkontroll och frågor kring internrevision formulerades utifrån detta, där vi även 

ställde oss frågande till om de själva ansåg sig ha en fungerande internkontroll. Frågan kring 

COSO arbetades fram efter att ha läst flertalet artiklar samt teorier kring ramverket och dess 

ledande position. I Bilaga 2 blandas öppna och mer slutna frågor, där vi i de slutna frågorna 

hade mer kunskap inom ämnet och vilka svar vi ville få fram, medan vi i de öppna frågorna 

hade mindre kunskap och därför berör de mer själva arbetet med internkontroll i företaget. Även 

denna intervjuguide pilottestades precis som Bilaga 1, sändes via mejl och lästes igenom av 

samma personer som tidigare för att kontrollera frågornas tydlighet. Efter återkopplingen från 

testpersonerna tydliggjordes och omformulerades några frågor som ansågs något otydliga. 

Lantz (2013) belyser vikten av återkoppling på innehållet i intervjuguiden för att säkerställa att 

det håller hög kvalitet. 

  

Utifrån studiens syfte har frågorna i Bilaga 3 arbetats fram, där tanken bakom denna 

intervjuguide var att formulera frågor som kunde svara på hur företaget organiserar sitt arbete 

med internkontroll och styrning. Frågorna är avgränsade och noga genomtänkta för att 

minimera missförstånd samt utformade för att undvika eventualiteten att respondenterna endast 

kan svara ja eller nej, där frågorna med endast två svarsalternativ har utformats med en eller 

flera följdfrågor så som “hur” eller “vilken”. Intervjuguiden i Bilaga 3 präglas av öppna frågor 

för att skapa en djupare förståelse kring fenomenet internkontroll, där vi utifrån syftet 

kategoriserat övergripande frågor som sedan delats in och formulerats till mer specifika och 

detaljerade underfrågor. Den information som genererats genom tidigare intervjuer med 

företaget samt den ständigt pågående teoriinsamlingen har resulterat i att vi fått mer kunskap 

kring ämnet internkontroll och därmed hade verktygen att kunna ställa mer fokuserade frågor 

inom området än innan. Hur tidigare information från företaget har påverkat utformningen av 

frågorna i Bilaga 3 kan exemplifieras genom att vi i ett tidigare skede fick information kring att 

företaget använder kreditrating på sina kunder för att motverka risk. Vi ställde därför frågan i 

vilket syfte de gjorde detta samt hur det följdes upp. På samma sätt som frågan kring kreditrating 
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växte fram, genom diskussion och bearbetning av tidigare information från företaget, arbetades 

också resterande frågor i intervjuguiden fram. Frågorna i Bilaga 3 har testats genom en 

pilotintervju med en av de individerna som tidigare testat de andra intervjuguiderna, därefter 

har vissa frågor omformulerats och tydliggjorts. Pilotintervjun skedde under liknande 

förhållanden som skulle råda under de faktiska intervjuerna, det vill säga att testpersonen 

förutom att bedöma frågornas tydlighet även besvarade frågorna via mejl. Lantz (2013) nämner 

vikten av att hålla pilotintervju med en svarande som innehar samma eller liknande befattning 

som de slutliga respondenterna. Detta då en person utan kunskap kring ämnet inte kan uppfatta 

och tolka om frågorna är felaktiga eller svåra att förstå. Författarens resonemang har 

genomgående legat till grund för valet att låta personer, med liknande bakgrund som de faktiska 

intervjurespondenterna, testa frågornas och genomförandets kvalitet.  

2.3.3 Genomförande 
Kontakt med Sundqvist togs via mejl den 7 februari 2017 för förfrågan om access, vilket senare 

bekräftades och datum för en första intervju fastställdes. De förberedda frågorna som återfinns 

i Bilaga 1 sändes ut till Gråd och Sundqvist innan intervjun ägde rum i syfte att låta dem 

förbereda sig samt ge dem möjlighet att ifrågasätta eventuella oklarheter. En intervju hos 

Toyota Material Handling Sweden AB genomfördes den 8 mars 2017 med ekonomi- och 

administrationschef Gråd samt kreditansvarig Sundqvist och varade i cirka 30 minuter på 

kontoret i Solna. Denna intervju genomfördes framförallt i förberedande syfte att träffa chefen 

på ekonomi- och administrationsavdelningen på Toyota Material Handling Sweden AB och vår 

kontaktperson Sundqvist, med huvudansvar inom bokföring, bankavstämning och 

kreditbedömning. Tanken bakom denna semistrukturerade intervju var att tillsammans med 

Gråd och Sundqvist gå igenom vad de upplever att företaget har för problem inom redovisning 

och vad det finns för förbättringsmöjligheter kring dessa. Denna intervju spelades in för att 

kunna lyssna på i efterhand och därmed undvika att undgå viktig information. 

 

Det bokades en ny intervju via mejl och den 25 april 2017 gjordes en cirka 40 minuter lång 

öppen intervju på kontoret i Solna med Sundqvist och Gråd där vi använde Bilaga 2 som stöd, 

men ej valde att ställa frågorna utan istället gå djupare och mer öppet in på ämnet internkontroll. 

Två mobiltelefoner användes för att spela in den öppna intervjun. Under denna intervju visades 

en powerpointpresentation samt blandade interna dokument kring arbetet med internkontroll 

som tyvärr inte var offentliga, två figurer från powerpointpresentationen skickades dock till oss 
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under intervjun med tillåtelse att publicera i vår studie. Vidare har den insiderinformation som 

erhölls under intervjun kunnat sammanfattas i empirin. 

Den 2 maj 2017 blev vi inbjudna av Sundqvist för möjlighet till observation, där det under cirka 

en timme gavs chans att studera hur arbetet kunde se ut på kontoret. En observation som 

kombinerades med en semistrukturerad intervju med frågorna från intervjuguiden Bilaga 2. 

Detta tillfälle gav oss möjligheten till att ställa ytterligare frågor kring eventuella oklarheter och 

funderingar.  

 

Den 17 juli 2017 sändes frågorna från Bilaga 3 ut till Gråd och Sundqvist med direktivet att 

vidaresända detta till samtliga av sina kollegor på ekonomi- och administrationsavdelningen. 

Svar på frågorna från Bilaga 3 inkom via mejl den 28 juli 2017 av Sundqvist, där hon även 

meddelade att flertalet av hennes kollegor var på semester och på grund av detta fanns ej 

möjlighet för oss att inkomma för personliga intervjuer, därav skulle samtliga svar inkomma 

via mejl.  

 

Den 11 augusti 2017 kontaktades vi av Gråd via mejl där hon bifogat sina svar på våra frågor i 

Bilaga 3. Hon bifogade också i sitt mejl svar från två av hennes kollegor Bäcke och Juslenius 

som även de svarat på samtliga frågor som återfinns i Bilaga 3. Vidare berättade Gråd att hon 

sänt vidare frågorna till avdelningen för Business Control och IS/IT, och den 14 augusti 2017 

bifogade hon via mejl svar på Bilaga 3 från Koren och Klimberg.  

2.3.4 Övriga informationskällor 
Sekundärdata som den teoretiska referensramen i denna studie delvis baseras på är inhämtad 

från litteratur samt vetenskapliga artiklar som berör ämnet internkontroll och styrning. Tidigare 

uppsatser som undersökt problem med internkontroll och styrning har granskats för att ha 

möjlighet att ta del av källor som kan te sig relevanta för denna uppsats. Sökord som använts 

under våren och sommaren 2017 för att få fram vetenskapliga artiklar som stöd i denna studie 

är: internrevision, internkontroll, kontrollrisk, inneboende risk, riskhantering, internal audit, 

internal control, internal control weakness, risk management, COSO, J-SOX, TPS, The Toyota 

Way. Rienecker, Stray Jörgensen och Hedelund (2014) beskriver vikten av att ange sökorden 

som används i detalj, för vidare forsknings skull och för att därmed underlätta möjligheten till 

att reproducera studien. Författarna beskriver vidare att det är mer gynnsamt att ange orden på 

det språk man sökt på, då en översättning inte alltid har samma innebörd. Bakgrundslitteratur 

som varit grundläggande för delar av teorin har även dessa tagits fram genom ovanstående 
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sökord. Litteraturen som används har framförallt givit en inblick i vad intern styrning och 

kontroll innebär samt förklaring och bakomliggande orsaker till dess framväxt och relevans 

idag.  

2.3.5 Metod för analysering av data 
Den insamlade empirin har analyserats samt tolkats för att bedöma vilken insamlad information 

som kom att vara nödvändig vid besvarande av studiens syfte. Dalen (2015) beskriver att 

analysprocessen börjar redan under intervjuerna, där det är av vikt att iaktta och skriva ned 

under intervjuns gång i samband med att samtalet spelas in. I enlighet med Dalen (2015) 

beskriver Ryen (2004) att forskaren under intervjun skapar associationer till teorier och teman 

som forskarna har erfarenhet av sen tidigare. Vidare beskriver Ryen (2004) att det är av vikt att 

efter intervjun reducera insamlad data, sammanställa det viktiga, för att sedan slutleda och 

verifiera det som skall mynna ut i ett resultat. Analysering av delar av denna studies insamlade 

data, som skett genom personliga intervjuer, har sammanställts i anslutning till 

intervjutillfällena i syfte att ta tillvara på ny insamlad information. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) reducerar transkribering datainsamlingen, de ställer sig kritiska till att forskaren som 

skall analysera data stirrar sig blind på själva transkriberingen och därmed förbiser råmaterialet 

i inspelningarna. Vi ansåg inte att transkribering av de tre personliga intervjuerna i denna studie 

ansågs nödvändigt då de noggranna, löpande anteckningar som gjordes i samband med att 

intervjuerna spelades in är tillräckligt som underlag. De intervjusvar som erhölls via mejl har 

sammanställts, kategoriserats och bearbetats för att användas i empiri och resultat. Den 

insamlade data som erhållits från samtliga intervjuer har kategoriserats utifrån rubrikerna i 

empiriavsnittet.  

 

Den goda accessen i denna studie har varit till fördel då eventuella oklarheter kunnat klargöras 

via mejlkontakt. Den första semistrukturerade intervjun, Bilaga 1, och den öppna intervjun 

spelades in med mobiltelefon och har i efterhand lyssnats på för att kontrollera att de 

anteckningarna som förts vid tillfället ej uteslutit någon användbar information. De sex 

intervjuer som erhölls via mejl, Bilaga 3, har granskats, främst i syfte att kontrollera 

samstämmigheten och styrka informationen kring Toyota Material Handling Sweden AB arbete 

kring den interna kontrollen och styrningen.  
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Den information som har erhållits via övriga informationskällor har granskats för att skapa 

jämförelse och överblick kring vilka arbetssätt och ramverk som är etablerade för arbetet med 

internkontroll och styrning, samt i förberedande syfte för att generera en bakgrund till ämnet 

och dess omfattning. De övriga informationskällor som återfinns i den teoretiska referensramen 

har legat till grund för analysen av empirin, för att undersöka och jämföra med Toyota Material 

Handling Sweden ABs sätt att arbeta med internkontroll och styrning. 

2.4 TROVÄRDIGHET 
Trovärdigheten i denna studie riktar sig främst till insamlad fakta som återfinns i den teoretiska 

referensramen och dess relevans för undersökningens empiri och resultat. För att säkerställa 

relevansen i den teoretiska referensramen har avsnittets insamlade data redigerats löpande 

under arbetets gång. Tillförlitligheten kan bedömas i efterhand genom att låta det undersökta 

företaget ta del av studien och därmed bekräfta huruvida resultatet stämmer överens med 

verkligheten (Bryman & Bell 2013). Tillförlitligheten i denna studie anses vara god då en 

representant från det undersökta företaget Toyota Material Handling Sweden AB läst uppsatsen 

och bekräftat att dess innehåll överensstämmer med det faktiska arbetet. Resultatets 

överförbarhet till andra företag och branscher anses i denna studie vara låg, då studien syfte är 

att specifikt undersöka hur Toyota Material Handling Sweden AB arbetar med internkontroll 

och styrning. För att skapa transparens i studien beskrivs undersökningens genomförande 

ingående för läsaren. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt redogörs för relevanta teorier som lämpar sig för att svara på studiens syfte, de 

begrepp och modeller som presenteras nedan ligger även till grund för de kommande 

avsnitten. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 RISKHANTERING 
En djupare förståelse av riskbegreppet är nära kopplat till nutida intern styrning och kontroll. 

Sannolikheten att en oväntad händelse inträffar, tillsammans med konsekvensen av händelsen 

ger en samlad bedömning vilket utgör risken. Tidigare utgjorde risken endast sannolikheten för 

att något skulle ske. Det är företagsmålen, både de uttalade samt de implicita, som ligger till 

grunden för ett företags risker. (Wikland 2014) Vidare beskriver författaren att erfarenhet är en 

del i riskmedvetenheten. Dock är en riskbedömning, vilken är mer erfarenhetsbaserad, 

problematisk då erfarenhet ej är något medfött. Istället handlar det om att etablera en 

riskmedvetenhet eftersom risker mestadels endast går att reducera.  

 

Riskhanteringen har gått till att utgöra en grundläggande del av ett företags affärsmodell, genom 

att vara integrerad med affärsstrategin och vara värdeskapande. Alla i företaget inkluderas i 

själva riskhanteringen, som dock ej är någon nyckel till framgång. Riskhantering kan ge falsk 

trygghet och såväl anställda som chefer kan komma att slappna av i tron om att kontrollerna 

fungerar självmant och kontinuerligt. Ingen kan dock förutspå framtiden och därmed ej heller 

framtida risker, det går inte att med riskhantering förebygga alla risker. (Power 2004) Enligt 

Servaes, Tamayo och Tufano (2009) finns det inga perfekta företag eller marknader, därför 

menar de att riskhantering kan ses som värdeskapande för företag genom att det bland annat 

kan minska kostnaderna vid eventuella ekonomiska problem samt att bättre information 

kommuniceras ut till investerare. Författarna har genomfört en global studie om riskhantering, 

där över 300 ekonomichefer på icke-finansiella företag deltog. Företag kan erhålla stora 

fördelar genom att införliva riskhantering i både den övergripande strategin samt i 

verksamheten. Trots detta visar studien att mindre än hälften av företagen, i sina strategiska 

planeringsprocesser inkluderar riskanalys, dock är det många av företagen som har risk i åtanke 

vid planeringsövningar. En del av ekonomicheferna ansåg att riskhantering ger företagen 

fördelar, så som mer stabiliserade resultat samt bättre anseende. Detta genereras genom att 
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informationen kring ett företags långsiktiga lönsamhet och värde, som når investerare och 

styrelsen, är explicit. (Servaes, Tamayo & Tufano 2009) 

3.2 INTERNKONTROLL 
Enligt Wikland (2014) handlar internkontroll i det stora hela om ordning och reda, dels för att 

företaget ska anpassa sig efter yttre krav och regler, men det är minst lika viktigt att styra och 

kontrollera de inre faktorerna i företaget för att utvecklas och nå framgång. Carrington (2014) 

beskriver syftet med ett företags interna kontroll som att upptäcka de inneboende felen och 

förhindra dess spridning samt sträva efter att företaget sköts effektivt och väl. Den interna 

kontrollens huvudmål är, enligt Zakaria, Nawawi och Salin (2016), att hjälpa företag uppnå sina 

mål och fortsätta prestera genom att hantera deras risker. Internkontrollen leder även till att 

lagar, regler och policys efterlevs i högre utsträckning, samt en ökad förmåga att eliminera 

missbruk och bedrägerier. Jin et al. (2013) menar att det sker en minskning av det risktagande 

beteendet om ett företag har en stark internkontroll. 

 

Det finns enligt Arwinge och Wikland (2013) fyra kännetecken för internkontroll och styrning, 

som även separerar den från andra kontroll- och styrmekanismer. Kopplingen till ägar- och 

bolagsstyrningen är stor och företagets riskhanteringsprocesser är direkt kopplade till den 

interna kontrollen och styrningen (Arwinge & Hult 2013; Arwinge & Wikland 2013). Eftersom 

ett företags riskhanteringsprocesser är kopplade till verksamhetens mål, är internkontroll och 

styrning indirekt kopplat till dessa. Det finns även, historiskt sett, en stark koppling till 

redovisningen, bokföringen samt skydd av ett företags tillgångar. (Arwinge & Wikland 2013) 

Författarna anser att grunden för ett företags kontroll- och styrningsverksamhet är den interna 

kontrollen och styrningen. Wikland (2014) beskriver att den interna styrningen och kontrollen 

allt tydligare förknippas med att nå mål och framgång. Författaren tar upp fem punkter som han 

menar är kännetecken för ett företag med god internkontroll och styrning: 

 Företaget strävar ständigt mot att uppnå målen med verksamheten 

 Företaget hanterar de risker som uppstår och förhindrar att målen nås 

 Företaget hanterar risker som medföljer mål som ej nåtts 

 Stöd och engagemang från ledningen är tydligt i företaget 

 Företaget vidtar åtgärder samt att kontroller finns för att identifiera framtida och befintliga 

risker. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ett företags interna kontroll syns genom åtgärder som vidtas 

och drivs av ledning, riskbasering samt målstyrning. (Wikland 2014) 
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Wikland (2014) beskriver hur effektivisering av ledningsarbetet kan uppnås genom god 

internkontroll och styrning. En ansvarstagande ledning som kontinuerligt delegerar ut order 

kring hantering av olika risker i förhållande till företagets mål är inte nyckeln till framgång. Det 

handlar om att som ledning driva hela organisationen, gemensamt skapa rutiner samt styra 

företaget i rätt riktning med hjälp av tydliga mål och integrera medarbetarna. Den interna 

kontrollen och styrningen är för ledningen en huvudsaklig arbetsuppgift om målen ska uppnås 

och företaget ska utvecklas. (Wikland 2014) Feng et al. (2015) menar att förutom att chefer och 

ledning ansvarar för den dagliga driften av sitt företag, har de även ansvaret för att upprätta och 

anpassa en effektivt intern styrning och kontroll för att nå mål och effektivisera. Pfister (2009) 

beskriver sambandet mellan ett företags kultur och den interna kontrollen, där författaren menar 

att det å ena sidan är företagskulturen som påverkar den interna kontrollen, men också å andra 

sidan internkontrollen som påverkar företagskulturen. Författaren belyser att en för stark tro på 

företagskulturen kan få negativa konsekvenser, han menar att trots att verksamheten har stark 

tillväxt och bra strategier måste ledningen våga bromsa. En för stark tro på företagskulturen 

resulterar i att ledningen lurar sig själva och sina anställda att den interna kontrollen och 

riskhanteringen fungerar då tillväxten ökar. Pfister (2009) menar att man stirrar sig blind på den 

fungerande kulturen och missar att lägga tonvikt på den faktiska riskhanteringen och interna 

kontrollen för långsiktig ekonomisk utveckling. Adam, Fernando och Golubeva (2015) 

undersöker likt Pfister (2009) skillnaden mellan teori och praktik i företags internkontroll och 

riskhantering. Stark tro på ledning, ofta förknippat med tidigare framgång, kan te sig bra och 

riskhanteringen ser fungerande ut i teorin. Det som kan brista vid riskhantering i praktiken är 

när det skapas en övertro på ledningen, och trots att förlusterna ökar stirrar sig anställda likväl 

som chefer sig blint på tidigare spekulationer och fungerande system. (Adam, Fernando & 

Golubeva 2015) 

 

Altamuro och Beatty (2009) trycker på vikten av att förstå utvecklingen av den interna 

kontrollen och styrningen, samt att reglering som uppkommit av olika finanskriser runt om i 

världen faktiskt förbättrat den finansiella rapporteringen i sin helhet. Det finns dock de som 

förespråkar ytterligare reglering med tanke på finanskrisernas uppkomst och effekt, medan 

andra menar att ytterligare reglering skulle vara meningslöst då befintlig internkontroll under 

dessa kriser ej förhindrade dem. Författarna menar att övervakning och tvingande rapportering 

genom internkontroll leder till högre kvalité i den finansiella rapporteringen. Enligt Feng et al. 

(2015) studie om hur ineffektiv internkontroll av den finansiella rapporteringen får 

konsekvenser för företagets verksamhet och effektivitet, belyses i enlighet med Altamuro och 
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Beatty (2009) hur internkontrollen över den finansiella rapporteringen har en betydelsefull 

effekt i driften av ett företag. Även Länsiluoto, Jokipii och Eklund (2016) belyser den interna 

kontrollens påverkan på ett företags finansiella rapporter, då författarna menar att rapporterna 

kan innehålla svagheter om den interna kontrollen i företaget ej är effektiv.  

 

För att uppnå en hög kvalité gällande den finansiella rapporteringen har, enligt Altamuro och 

Beatty (2009), den interna kontrollen länge varit ett verktyg i arbetet för detta. Författarna 

skriver i sin artikel How does internal control regulation affect financial reporting om hur 

regleringen kring den interna kontrollen påverkar den finansiella rapporteringen. Specifika 

delar och nyckeltal studeras i artikeln för att svara på huruvida den interna kontrollen kan 

påverka den finansiella rapporteringen, där de kommer fram till att en förbättrad övervakning 

och tvingande rapportering av den interna styrningen samt kontrollen kan leda till förbättrad 

kvalitet i den finansiella rapporteringen. Enligt Arwinge och Hult (2013) finns det bevis på att 

felaktigheter i redovisningen, vilka i värsta fall kan leda till konkurs, kan lämnas oupptäckta 

om det finns brister i den interna kontrollen och styrningen. Efterfrågan på regleringar gällande 

chefers och revisorers rapportering av den interna kontrollens effektivitet har uppkommit som 

följd av en rad skandaler inom redovisningen. De som förespråkar dessa regleringar anser att 

kvaliteten på de finansiella rapporterna ökar om ledningens godtycke begränsas. (Altamuro & 

Beatty 2009) Cahill (2006) bekräftar i sin artikel Audit Committee and Internal Audit 

Effectiveness in a Multinational Bank: A case study vikten av den interna kontrollen och menar 

att styrning samt kontroll ses som synnerligen relevant i ett företag där man vill uppnå sina mål. 

När det gäller kvaliteten på finansiella rapporter, anser Brown, Pott och Wömpener (2014) att 

en viktig faktor är implementationen, bedömningen samt övervakningen av en effektiv 

internkontroll och riskhantering. Doyle, Ge och McVay (2007) trycker även de på vikten av 

kvalité i de finansiella rapporterna och menar att en svag internkontroll över företagets 

finansiella rapportering generellt sett resulterar i lägre kvalitet i en verksamhets periodiseringar. 

Författarna beskriver att det är grundläggande för företag att ha en etablerad internkontroll för 

att nå kvalitet i periodiseringen, där en del av bristande kvalitet i periodiseringen kan ske, och 

stegvis öka, om det finns ursprungliga styrningsproblem kring periodiseringen. 

 

Det första steget för att bekämpa bedrägerier är den interna kontrollen (Simser 2014). En 

effektiv internkontroll kan avskräcka bedrägliga aktiviteter och även upptäcka dem i vissa fall, 

dock kan risken för bedrägerier aldrig elimineras helt, utan endast begränsas (Zakaria, Nawawi 

& Salin 2016). Likväl varnar Simser (2014) för att kontrollmekanismerna riskerar att försvagas, 
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när de ekonomiska tiderna blir tuffare och företags drivs med mindre marginaler, för att 

företagen istället ska uppnå en högre effektivitet operationellt. Zakaria, Nawawi och Salin 

(2016) menar på att det oundvikligen finns inneboende begränsningar i den interna kontrollen, 

då risken för avsiktligt kringgående och mänskliga fel samt kostnads- och nyttobeaktande finns 

närvarande vid internkontroll. Eftersom anställda ofta får tillgång till viss information genom 

sitt arbete ges även möjligheten och resurserna för att de ska kunna begå samt dölja bedrägeri. 

En ineffektiv internkontroll främjar möjligheten för att bedrägerier begås, då det blir enklare 

för personen i fråga att både begå samt undvika att bli upptäckt. (Zakaria, Nawawi & Salin 

2016) Detta är något som bekräftas av Lokanan (2014), som belyser att en av huvudorsakerna 

som kan leda till bedrägerier är en svag eller icke existerande internkontroll. En svag 

internkontroll kan även leda till att insiderhandel blir mer lönsam (Skaife, Veenman & 

Wangerin 2013). Zakaria, Nawawi och Salin (2016) visar i sin studie att en stor bidragande 

faktor till att det begås bedrägerier i företag är på grund av svag internkontroll. Studiens resultat 

bekräftar det tidigare studier kommit fram till, vilka är utförda av globala professionella företag 

inom revisionsområdet, så som KPMG och PWC, PricewaterhouseCoopers (Zakaria, Nawawi 

& Salin 2016). Ineffektiv internkontroll påverkar ej enbart möjligheten för att bedrägerier ska 

begås, Su, Zhao och Zhou (2014) menar exempelvis att om den interna kontrollen är bristfällig 

kan det leda till en minskad försäljning, och därmed även minskad inkomst, för företaget. Hu 

et al. (2013) belyser samtidigt att ett företags marknadsvärde direkt kan påverkas negativt av 

en svag internkontroll, samt att värdet av redovisningsinformationen kan sjunka. Resultatet i 

Weiss (2014) artikel Internal Controls in Family-Owned Firms, visar på att svaghet i den 

interna kontrollen återfinns i mindre utsträckning i familjeägda företag än i icke-familjeägda. 

Det påvisade även att svag internkontroll upplevdes mer allvarligt för företagets framtida 

potential utav investerare om det gällde familjeägda företag än om det återfanns i icke-

familjeägda. 

3.2.1 Inneboende risk 
Inneboende risk avser bland annat individuella transaktioner eller konton vars redovisade siffror 

inte överensstämmer med företagsledningens uttalanden, det vill säga risken för fel i 

redovisningen hos företaget (Carrington 2014). ISA 200, International Standards on Auditing 

200, beskriver att den inneboende risken kan uppkomma från inre och yttre faktorer, där risken 

definieras olika hög beroende på vilka specifika transaktioner och vilken typ av påstående som 

berörs. Exempelvis är risken för konton med uppskattade belopp i redovisningen högre än för 

konton med fastställda värden. (International Federation of Accountants [IFAC] 2009) Den 
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inneboende risken kan sägas öka i samband med komplexiteten, en transaktion som är komplex 

och sällsynt har väsentligt högre risk än en ”standardiserad”, mer regelbunden, transaktion. Vid 

exempelvis användning av finansiella instrument som inte tillhör vanligheten hos företaget ökar 

givetvis komplexiteten och med den ökar risken. Kompetenta anställda, ett utvecklat system, 

kontrollerad hantering och framförallt rutin begränsar inneboende risker, utbetalning av löner 

är ett exempel på en transaktion förknippat med låg risk. (IFAC 2009) 

 

Spridning av en inneboende risk alltid kan reduceras och förhoppningsvis elimineras om interna 

kontroller finns. Ett företag kan arbeta med den inneboende risken och därigenom reducera, 

acceptera eller dela den med andra i form av exempelvis försäkringar. Det kommer alltid 

föreligga en återstående risk, där följdfrågan som ligger i ledningens ansvar kring denna risk 

blir om den ligger inom accepterad risknivån. (Wikland 2014) 

3.2.2 Kontrollrisk 
Kontrollrisk kan sammanfattas som risken att befintliga fel i redovisningen inte upptäcks 

(Carrington 2014). Den internationella standarden ISA 200 definierar kontrollrisk som risken 

att felaktigheter, vilka skulle kunna inträffa av exempelvis en påstådd transaktion eller i 

kombination med andra felaktiga uppgifter, i tid inte kommer upptäckas av den interna 

kontrollen som företaget har och därmed inte begränsas. (IFAC 2009) 

 

Ett företags interna kontroll finns i syfte att upptäcka dessa inneboende fel, förhindra dess 

spridning och väsentlighet samt sträva efter att företaget sköts effektivt och väl. Hanteringen av 

kontrollrisken ligger i företagets ansvar och en utomstående revisor har bland annat som uppgift 

att se över den inneboende risken samt den interna kontrollen, förutsatt att revisorn har tillgång 

till information och data. (Carrington 2014) 

 

Det är tillräckligt för ett företag som arbetar med internkontroll att inför en revision, identifiera 

kontrollaktiviteter som är av vikt för företaget och dess redovisningssystem. Grundläggande 

vid identifiering av dessa kontrollaktiviteter är att redovisningen, som blir till följd av 

kontrollen, är noggrann och komplett så att företagsledning kan försäkra sig om att 

affärshändelser, behandling av data och rapportering sköts korrekt. Detta kan liknas vid en 

kartläggning över alla registreringar och händelser som sker inom samt ut och in från företaget. 

(Carrington 2014) Det kommer alltid finnas en kontrollrisk oavsett hur effektiv internkontroll 

ett företag har, eftersom ett företag innehåller inneboende begränsningar. Den interna 
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kontrollen kan endast begränsa väsentliga fel i de finansiella rapporterna, inte eliminera dem, 

och därmed kommer det alltid finnas en viss kontrollrisk. (IFAC 2009) 

3.3 INTERNKONTROLL SOM SYSTEM 

3.3.1 COSO 
Internkontroll definieras av COSO som en process som är utformad för att erhålla en försäkran 

om att uppnå vissa mål och som påverkas av ett företags styrelse, VD samt övrig personal. De 

tre mål företagen strävar efter att uppnå är: 

 effektiv och ändamålsenlig verksamhet 

 att de finansiella rapporterna är tillförlitliga 

 att gällande lagar och förordningar efterlevs (Kinney Jr 2000) 

 

COSO liknas vid en standard som upprättats för att redogöra för behovet av internkontroll och 

styrning samt utvärdera vilka risker företaget kan vara utsatt för (Wikland 2014). 2013 

uppdaterade COSO sitt ramverk och trots att skillnaden och riktlinjerna inte skiljer sig alltför 

mycket från den tidigare utgåvan 1992, har synen på den interna kontrollen erhållit ett nyare 

fokus. Principerna avser idag mer fokus på att analysera internkontroll och styrning än, som det 

tidigare var, att upptäcka dolda risker. (Shapiro 2014) En grundläggande faktor för att 

implementeringen av COSO i ett företag ska fungera är att processen integreras i verksamheten 

genom ett kontinuerligt arbete, och inte som en enstaka företeelse utan uppföljning och kontroll 

(McNally 2013). D’Aquila (2013) belyser att revisionsbranschen har erkänt COSOs ramverk 

för internkontroll som en ledande ram för att genomföra och bedöma effektiviteten av intern 

styrning och kontroll i en verksamhet. Processen av implementering och utveckling med hjälp 

av ramverket påverkas av ledning, styrelse och personal, där det är viktigt att alla inblandade 

arbetar för att uppnå målen. Målen som identifierar vad en verksamhet vill uppnå kan delas in 

i de tre kategorier som punktats upp ovan, innehållande fem komponenter benämnda som: 

kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollförfaranden, information och kommunikation samt 

uppföljning. Där komponenterna ses som en indikation på vad som krävs av företaget för att nå 

målen. (D’Aquila 2013) COSO betonar i sitt ramverk vikten av kommunikation till externa 

aktörer, som innefattar att ett företag skall kommunicera ut arbetet med den interna kontrollen 

för att nå effektivitet (Feng et al. 2015).   
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3.3.2 J-SOX 
J-SOX är den japanska versionen av US-SOX, en rättslig ram som har etablerats för att stärka 

den interna kontrollen och säkerhetsställa att korrekt finansiell information offentliggörs av 

företagen. Likartat med US-SOX var avsikten med J-SOXs uppkomst att förstärka 

bolagsstyrningen, där ett av kraven blev att alla listade bolag ska upprätta 

internkontrollrapporter. (Nishizaki, Takano &Takeda 2014) Aktiemarknaden påverkades av 

avslöjandet av de internkontrollbrister som upptäcktes i Japan i och med införandet av J-SOX, 

vilket resulterat i stärkt revision samt styrkta finansiella villkor (Kawanishi &Takeda 2010). 

 

J-SOX utgår från principer som återfinns i COSO och har framförallt framställt krav 

innehållande hur företagsledningen ska utforma sina rapporter och vikten av att redovisa 

tillvägagångssätt i sin resultatrapportering så att detta kan följas av intressenter (Yazawa 2015). 

J-SOXs regler förväntas förbättra styrningen av finansiell rapportering genom striktare regler, 

där den ökade kontrolleringen av interna och externa revisorers granskning av den interna 

kontrollen och företagets finansiella rapporter är ett verktyg. I J-SOX understryks chefens roll 

och dennes ansvar att bekräfta effektiviteten och riktigheten i ett företags finansiella rapporter. 

Inom ramverkets krav betonas även revisorns roll och vikten av att denne utvärderar 

effektiviteten i den interna kontrollen för att upptäcka felaktigheter. (Enmoto & Yamaguchi 

2017) 

3.3.3 Taxonomiskt och schematiskt organiserad internkontroll 
Frederick (1991) beskriver i sin artikel Auditors' Representation and Retrieval of Internal 

Control Knowledge två olika sätt hur ett företag kan organisera sin interna kontroll, taxonomisk 

organiserad, det vill säga indelning i olika kontrollmål, samt schematisk organiserad. 

 

För att erhålla försäkran om att ett företags kontrollmål kommer att uppnås måste 

tillvägagångssätt gällande kontroll fastställas hos företaget. Det kan exempelvis vara kontroller 

för godkännande och transaktioners giltighet. Vid internkontroll i en taxonomisk organisation 

bildar kontrollmålen en slags mellannivå, medan de specifika tillvägagångssätten är en nivå 

under. Högst upp i hierarkin återfinns redovisningsprocesserna, som exempelvis kan vara inköp 

och betalning. (Frederick 1991)    
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Figur 1. Taxonomisk organiserad internkontroll (Frederick 1991) 

 

Även vid en schematisk organiserad internkontroll är det redovisningsprocesserna som är den 

överordnade nivån. Vid en schematisk internkontroll ordnas händelserna i en 

redovisningsprocess sekventiellt och bildar en intermediär nivå. Den understa nivån är även här 

de specifika tillvägagångssätten för kontroll. Tillvägagångssätten är kopplade till händelserna, 

men de är samtidigt, som ett resultat av transaktionsflödet, tidsmässigt kopplade till varandra. 

(Frederick 1991) 

 

Figur 2. Schematisk organiserad internkontroll (Frederick 1991) 
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3.4 INTERNREVISION 
Arwinge (2016) beskriver IIA, Institute of Internal Auditors, som internrevisorernas allmänna 

standard, en branschorganisation vars ansvar ligger i att förklara hur internrevision ska omsättas 

i praktiken. Denna standard, även kallad normgivare och måttstock, kan liknas vid en 

principfast och ändamålsenlig praktik. Författaren menar att internrevision i ett företag påvisar 

det ekonomiska värdet och lyfter fram det för intressenter, ägare med flera. Arwinge och Hult 

(2013) uppfattar tillsammans vikten av en revisor och hur dennes uttalande kan komma att höja 

värdet i information som utges av företag i form av finansiella rapporter och årsredovisningar. 

Forskning visar att internrevision stärker pålitligheten i ett företags finansiella rapporter, där 

kvaliteten utmärkande ökar om företaget ej har systematisk rotation av internrevision. Med 

systematisk rotation menas att företaget byter revisor exempelvis vart femte år och författarna 

menar att verksamheten och den finansiella rapporteringen gynnas av att rotera 

internrevisionen, men ej systematiskt utan mer oregelbundet. En osystematisk rotation kan 

förhindra låg kvalitet i den finansiella rapporteringen, upptäcka brister som kan komma att bli 

till risker samt upptäcka bedräglig och avsiktligt felaktig finansiell rapportering. (Christ, Masli, 

Sharp & Wood 2015) Enligt Zakaria, Nawawi och Salin (2016) förväntas dock 

internrevisorerna ej ha samma kunskap som en person vars yrke går ut på att undersöka och 

upptäcka bedrägerier, vilket gör att bedrägliga aktiviteter blir svåra att upptäcka genom 

internrevision. Internrevision är därför ingen försäkran för att bedrägerier ej förekommer, även 

om den utförs av professionella internrevisorer. 

 

Ytterligare forskning styrker vikten av internrevision och beskriver hur en revisors kompetens, 

objektivitet och ansvar stärker kvaliteten i materialet som företaget redovisar (Lin, Pizzini, 

Vargus & Bardhan 2011). Lin et al. (2011) belyser angelägenheten i internrevisorers roll och 

menar att återkommande revision följer upp de tidigare upptäcka riskerna och därmed begränsas 

deras spridning. Vidare kan nya risker komma att finnas genom internrevisionens kontroll, vilka 

även dessa då kan reduceras. Carrington (2014) beskriver, som ett komplement till detta, vikten 

av att en revisor arbetar enligt god revisionssed och revisorssed. Författaren menar att det ingår 

i revisorns plikt att vara oberoende, undvika jäv och ta ansvar.  

 

Det är av betydande karaktär att den som verkar som revisor i ett företag noga redovisar och 

dokumenterar sitt arbete kontinuerligt. Att som revisor planera sitt arbete noga inför 

internrevision i ett företag ses som en grundläggande förutsättning för att denne ska kunna 

upptäcka risker och kontrollera den interna styrningen samt kontrollen. Internrevisionen 
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handlar i stort sett om att revisorn ska finna risker som företaget själva ej ser alternativt valt att 

inte se, för att sedan kunna rapportera detta till ledning och ägare. Kort sagt handlar 

internrevisionen om att kontrollera den interna styrningen och kontrollen som ledningen förlitar 

sig på, där rapporten som revisorn i slutet lämnar ifrån sig ses som ett verktyg för företaget att 

nå sina mål. (Arwinge 2016) Internrevision kan ses som en utomstående tjänst som företag i 

förebyggande syfte åtar sig för att minimera risker som kan komma att uppstå alternativt låta 

upptäcka risker som företaget ännu inte observerat (Lin et al. 2011). Bristen på tillgänglig 

information inom företaget samt tillgängligheten för externa intressenter gör att internkontroll 

än idag behandlar behovet av allmänhetens möjlighet att ta del av den interna revisionen (Boyle, 

DeZoort & Hermanson 2015). 
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4 EMPIRI 

I empirin presenteras den primärdata som insamlats genom intervjuer i form av en 

sammanställning av de olika respondenternas svar. Avsnittet inleds med en 

företagsbeskrivning och fortlöper med intervjusammanställning indelad i underrubriker. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 FÖRETAGSINTRODUKTION 
Toyota Material Handling Sweden AB, fortsättningsvis benämnt TMHS, har totalt ca 460 

anställda, varav omkring 270 av dem är servicetekniker runt om i landet. Företaget är ledande 

leverantörer av truckar och erbjuder även andra tjänster så som uthyrning, truckservice och 

reservdelsförsäljning. (Toyota Material Handling Sweden AB 2017a) Företaget omsatte 1 195 

868 000 kronor från den 1a april 2015 till den 31a mars 2016 och hade vid samma tidpunkt en 

balansomslutning på 482 960 000 kronor. Idag ägs TMHS av Toyota Industries Europe AB, 

Mjölby, vilket i sin tur ägs av Toyota Industries Corporation som har sitt säte i Japan och är 

moderbolag för hela Toyotakoncernen. (Toyota Material Handling Sweden AB 2016) 

Koncernen består av 214 dotterbolag som tillsammans har 51 458 anställda över hela världen 

(Toyota Industries Corporation 2017). Sundqvist beskriver TMHS som bäst resultatmässigt i 

Europa, medan Toyota Material Handling i Tyskland och Frankrike är störst storleksmässigt 

gällande antalet anställda. Gråd förklarar att TMHS tidigare hette Mjölby BT- Svenska BT  

Products, men har nu bytt namn då det köpts upp av Toyotakoncernen. Truckarna, vilka 

konstrueras i Mjölby, tillverkas utifrån specialbeställningar från kunder som kommer till Solna 

och ordern skickas därifrån vidare för tillverkning.  

 

TMHS består av nedanstående avdelningar: 

 Rentalavdelning – Har hand om kunder som hyr truckar under lång tid. 

 Korttidsavdelning – Har hand om kunder som hyr över kort tid, administrationen sker i 

Solna men hyrs ut stationärt från Mjölby. 

 Reservdelsavdelning – Bearbetar reservdelsordrar, vilka är flera stycken varje dag. 

 Serviceavdelning – Får samtal både från tekniker och kunder, tar emot beställningar från 

kunder som ringer och beställer service på sina truckar. Denna avdelning skickar ut tekniker 

samt hjälper tekniker att beställa delar. 
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 Orderavdelning – Har direktkontakt med kund, kunder som köper truckar samt de som hyr 

truckar under längre tid börjar här, hyresorder och kontrakt förs sedan över till 

rentalavdelningen.  

 Logistic soloution - Relativt ny avdelning, jobbar med autotruckar. Lean är en stark 

pådrivande faktor här och de arbetar mycket med effektivisering av flöden.  

 Ekonomiavdelningen - Har hand om redovisningen och allt från fakturor till 

kreditupplysningar. Omkring 35 000 – 40 000 fakturor varje år, mestadels 

leverantörsfakturor. Det görs stora utbetalningar varje dag, att det uppgår till miljonbelopp 

är inte ovanligt.  

 

Alla avdelningar arbetar gemensamt på ett eller annat vis, organisationen har interna och 

externa kontroller av olika slag för att nå effektivitet och kvalitet. Huvudsakligen arbetar TMHS 

med internkontroll utifrån J-SOX ramverk och koncernens utarbetade SAQ, Self assessment 

questionnaire, med värderingarna i The Toyota Way som grund. Utöver dessa finns ett antal 

kontroller däribland kvalitetskontroller som för TMHS resulterat i ett flertal certifikat. 

4.1.1 Företagskultur 
The Toyota Way genomsyrar hela företagskoncernen. Toyotas Guiding Princpiles ligger till 

grund för The Toyota Way, vilken innehåller de värderingar som företaget och därför även dess 

medarbetare delar och arbetar efter i den dagliga verksamheten. Det finns fem kärnvärden. 

 Genchi Genbutsu – För att fatta korrekta beslut och uppnå de satta målen behöver man ”gå 

till källan” för att erhålla den fakta som behövs. 

 Kaizen – Denna värdering bygger på att det ständigt ska ske förbättringar i processerna, då 

dessa aldrig kan bli fullständiga. 

 Utmaningar – För att uppnå den långsiktiga visionen krävs det att utmaningarna som 

organisationen utsätts för ska mötas med mod och kreativitet. 

 Teamwork – Personlig och professionell utveckling ska stimuleras på såväl individnivå som 

på gruppnivå. 

 Respekt – Denna värdering bygger på att det ska finnas en respekt gentemot andra, 

exempelvis medarbetare, leverantörer och omvärlden. De ska även arbeta för att bygga ett 

ömsesidigt förtroende, acceptera ansvar samt förstå andra. (Toyota Material Handling 

Sweden AB 2017b)   
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Toyota Sverige (2017) exemplifierar Genchi Genbutsu och beskriver fenomenet “oljefläcken”, 

där de trycker på att ställa sig frågan varför minst fem gånger. I exemplet oljefläcken menar de 

att om de endast ställt sig frågan varför två gånger hade det resulterat att oljefläcken torkats 

bort och en packning hade bytts. De hade då missat grundproblemet, det vill säga att 

packningarna var av låg kvalité då de gått på pris istället för kvalité vid val av packning. Vikten 

av att ställa sig frågan varför tillräckligt många gånger framhävs i exemplet tydligt.  

 

TPS är ett hjälpmedel för Toyotas arbete med att processerna ständigt ska förbättras och att allt 

onödigt slöseri, av bland annat mänskliga och naturliga resurser, ska elimineras, för att genom 

detta optimera kvaliteten. Inom TPS återfinns gemensamma värden, handlingssätt och 

kunskaper vilka alla medarbetare i Toyotakoncernen påverkas av. (Toyota Material Handling 

Sweden AB 2017c) Sundqvist beskriver arbetet med och utifrån TPS som ett arbete för ständig 

förbättring, där verksamheten hela tiden strävar efter att optimera flöden. Det beskrivs i 

intervjuerna som att TPS är ett konkret arbete och preciseras i ett exempel som handlar om att 

företaget arbetar med att skicka ut e-sändelser av fakturor och påminnelser istället för 

pappersformat, detta för att spara både miljö och resurser. Gråd beskriver att visionerna i The 

Toyota Way går ihop med TPS och fungerar inom deras arbete för kvalitetskontroller, men även 

har en motsvarande form som används vid arbetet med internkontroll. Främst menar Gråd att 

det handlar om att “gå till källan” i alla problem och utmaningar som verksamheten stöter på. 

Det kan exempelvis handla om tekniken vid fakturering, där det kan vara en maskin som har 

fel inställning, vilket leder till att fakturan går fel eller att någon anställd gjort ett misstag. Gråd 

menar att det är viktigt att leta efter var det gick fel för att undvika upprepning samt ytterligare 

brister. Kärnvärderingar innefattar också hur en anställd ska uppträda mot kunder, arbetet för 

att behålla befintliga kunder samt moral kring vad man får och inte får göra.  
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Figur 3. Toyota Production System (Toyota Material Handling Sweden AB 2017c) 

4.2 KARTLÄGGNING 

4.2.1 Koncernens påverkan 
Till att börja med kan tydliggöras att hela koncernen har samma regler och arbetar tillsammans 

efter dessa. TMHS följer lagar och regler i Sverige så som aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen och bokföringslagen men arbetar också utifrån interna regler som 

företaget själva tagit fram. Klimberg beskriver att företaget också rapporterar lagstadgade 

undersökningar från Statistiska centralbyrån. Vid exempelvis nyanställning finns färdiga 

introduktionsprogram med extern såväl som intern utbildning beroende på anställningsform. 

De interna regler som förekommer hos TMHS i Solna omfattar bland annat hur arbetet på 

ekonomiavdelningen ska skötas. Medarbetarna kan på nätet ta del av en manual som Toyota 

Industries Corporation tagit fram, Financial manual. Manualen beskriver hur alla dotterbolag i 

koncernen ska rapportera för att alla ska göra på samma sätt och arbeta utefter samma riktlinjer. 

Sundqvist beskriver att det exempelvis kan vara direktiv kring att alla dotterbolag ska använda 

samma budgetkurser för att få en jämförbar redovisning som därmed ej blir missvisande. Det 

återfinns checklistor och regler som de anställda ska ta del av samt hänvisningar hur 

avstämningar görs för att få ihop bokslutet samt de olika rapporterna som månadsvis skall 

skickas iväg. Det färdiga bokslutet skickas i sin tur från TMHS till moderbolaget i Mjölby innan 

det sänds vidare till Japan, med syfte att korrigera eventuella fel innan det fastställs. 

Toyotakoncernens moderbolag i Japan har satt som krav att de dag fem varje månad ska få in 

ett antal rapporter, enligt Gråd rör det sig vanligtvis om 10–15 stycken. Rapporterna innehåller 

bland annat försäljningsstatistik, balansräkning och nuvarande lagernivå med dess förändringar. 
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Nedanstående figur exemplifierar vad som kan inkluderas i rapporterna samt vilka steg de kan 

genomgå. 

 
 

 
 
 

Figur 4. Period-end financial reporting 

4.2.2 Riskhantering 
TMHS trycker på vikten av kompetens och rutiner, där Gråd bestyrker värdet av rutiner samt 

interna regler för att det tydligt ska framgå vad som förväntas av medarbetare såväl som chefer, 

och därmed vad som krävs för att redovisningen ska bli korrekt. Genom ett ständigt arbete med 

rutiner, systemuppsättningar, regelverk och information arbetar TMHS för att minimera risker 

och problem i redovisningen. Ansvaret för att alla rutiner och internkontroller efterlevs ligger i 

såväl chefernas ansvar som medarbetarnas och företagets anställda förväntas veta vilka externa 

samt interna lagar och regler som gäller, vilket följs upp och kontrolleras årligen. Gråd berättar 

att en stor del av reglerna för hur riskhantering och den interna kontrollen ska hanteras kommer 

från huvudkontoret, där det dock finns utrymme för både medarbetare och chefer att påpeka 

och därmed påverka om de upptäcker glapp eller ovissheter. Om någon i företaget genom 

internkontroll upptäcker ett problem hanteras detta genom att personen i fråga anmäler och 

rapporterar till närmaste chef, som i sin tur för detta vidare till gruppen för internrevision. Bäcke 

beskriver att åtgärdsplaner utformas och ansvarig för de punkter som behöver åtgärdas arbetar 

sedan gemensamt med de anställda för att se till att rutinerna omarbetas och utformas till det 

bättre.  

 

Gråd menar att riskhantering är ett ständigt arbete och upptäckt av problem åsidosätts ej utan 

tas itu med direkt, riskhantering handlar om att kontrollera i vardagen. TMHS har inte något 
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specifikt system eller tillvägagångssätt för riskhantering, utan menar att risk är något som 

kontinuerligt måste kontrolleras och hanteras enligt rutiner. Sundqvist är en av de som 

exempelvis godkänner nya kunder samt kontrollera befintliga, hon kontrollerar och säkerställer 

om det är värt att behålla kunden alternativt arbeta med den nya kunden. Intäkter är det som 

företaget lever på och organisationen måste vara beredda att ta vissa risker, dock under 

kontrollerade former. Sundqvist exemplifierar att kundernas specifika krav på fakturornas 

utformning är en risk. Kraven finns lagrade i interna dokument som uppdateras så fort det sker 

en förändring i kundens krav, trots det kan fel uppkomma och kunden kan komma att bli 

missnöjd med utformningen. Kunden stoppar då fakturan och därmed även 

betalningsprocessen, detta påverkar redovisningen eftersom TMHS har redovisat en intäkt, men 

ej fått betalt. Gråd beskriver detta som en systemkrock, som resulterar i att företagets likviditet 

påverkas negativt då de samtidigt måste betala sina egna fakturor. 

 

I kontroll av kund ingår bland annat att en kund måste bli godkänd genom olika steg för att 

företaget ska börja arbeta med kunden. En befintlig kund kontrolleras med jämna mellanrum 

där TMHS ser över kundens rating och tar ut kreditupplysningar via företaget Soliditet, där 

AAA-rating är det allra bästa. Om exempelvis Sundqvist ser att en kunds kreditrating kraftigt 

går ned kommuniceras detta ut till säljarna, som i sin tur fortsättningsvis inte tillåts göra stora 

affärer med denna kund förrän ratingen når acceptabel nivå igen. Företaget har en kredit- och 

kravpolicy som innebär att varje månad följa upp kunder med dålig rating samt obetalda och 

osäkra kundfordringar för att reservera sig för kundförluster, för kunder som köper mot kredit. 

Sundqvist beskriver syftet med deras kredit- och kravpolicy som att kunderna ska få en kredit 

utifrån deras rating, där hon menar att de som leverantörer av kredittjänster har företaget 

Soliditet. Utifrån denna rating sätter TMHS en så kallad limit på kunderna, det vill säga en 

beloppsgräns. Sundqvist berättar att det är en del av den interna kontrollen att kontrollera 

kundernas rating, detta för att undvika kreditförluster samt för att få ett bra betalningsflöde 

genom att inte ge kunderna för lång betalningstid. Juslenius belyser att kreditratingen är viktig 

då det hjälper företaget att undvika ett samarbete med kunder och företag som det går dåligt 

för, som i sin tur kan riskera att TMHS ej får betalt för sina produkter. Kontroll sker mot 

Soliditets databas några gånger om året, men den mest övergripande kontrollen sker när TMHS 

skickar påminnelser till kunden för att sedan inför framtiden spärra de kunder som ej betalar i 

tid. Juslenius berättar att TMHS får uppdateringar från kreditföretag och kan därmed kontrollera 

om en kunds rating har förändrats, vidare försöker chefer och medarbetare även uppdatera sig 

om olika företag via information från media och press. 
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4.2.3 Internkontroll 
Segregation of duty är en internkontrollsaktivitet som innebär att en person inte får eller kan 

utföra hela kedjan i en process. Gråd belyser ett specifikt steg som hon tycker är av vikt, 

nämligen kontrollen på bankkonton där hon främst syftar på in- och utbetalningar och trycker 

på hur viktigt det är att ingen kan göra något för egen räkning. Ett krav från Toyotakoncernens 

ägare är att TMHS har kontroll på företaget och dess pengar, att inget ska få utnyttjas i fel syfte. 

Gråd menar på att “tillfället gör tjuven”, innebärande att det inte ska finnas några tillfällen för 

övertramp. Bäcke belyser i samband med detta fyra-ögon-principen och vikten av att detta 

implementeras i det dagliga arbetet med den interna kontrollen. Fyra-ögon-principen innebär 

att minst två personer måste attestera en leverantörsfaktura eller en utgående faktura. 

Exempelvis får man som enskild person inte skriva på sina egna kostnader, systemen som 

används i företaget har inlagda systemspärrar och banksystemen är gjorda så att två olika 

personer på ekonomi- och administrationsavdelningen måste logga in och godkänna fakturor 

och betalningar. Sundqvist beskriver ett scenario där hon i hennes tjänst stöter på sådana 

systemspärrar, där hon berättar om samarbetet med HR. HR skickar underlag för de anställdas 

olika löner till Sundqvist, där hon i sin tur kontrollerar om underlagen är riktiga, lägger in i 

systemet och vidaresänder för utbetalning, som i sin tur måste attesteras av någon annan än 

Sundqvist själv.  

 

En internkontroll likt fyra-ögon-principen finns framförallt i syfte att undvika bluff-fakturor 

och bedrägerier. Gråd menar att fyra-ögon-principen minimerar risken för att sådana 

felaktigheter ska komma igenom systemet. Alla de anställda på ekonomi- och 

administrationsavdelningen har behörighet att attestera en faktura tillsammans med respektive 

chef för vad fakturan avser, dock finns det undantag från detta då en faktura som exempelvis 

innefattar ett ovanligt stort belopp måste attesteras av ytterst ansvarig på ekonomiavdelningen, 

det vill säga Magnus Lindell som är affärsstöd. Beloppen som de olika medarbetarna och 

cheferna har behörighet att attestera skiljer sig beroende på vilken roll personen har. Sundqvist 

beskriver det som att internkontroll kan ses som inbyggt i Toyotas sätt att arbeta, där hon 

benämner fyra-ögon-principen som en hackordning där exempelvis en faktura måste gå igenom 

vissa steg för att godkännas.  

 

I TMHS sker det ett ständigt arbete mot företagets gemensamma mål, där delaktighet och 

förståelse för vad som krävs av medarbetarna är nyckeln till att nå målen. Gråd tar upp exempel 

på hur företaget förespråkar delaktighet, så som att det är medarbetarna som uppdaterar rutiner 
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vid behov och hon berättar även att när revisorer kommer till organisationen eller stora möten 

äger rum är det av vikt att medarbetarna medverkar. Även Juslenius och Bäcke belyser detta 

och menar att ansvaret ligger hos medarbetarna såväl som hos cheferna. Kvalitet är av stor vikt 

i företaget menar såväl de intervjuade medarbetarna som chefen, där uppförandekoden Code of 

conduct säkerhetsställer och följer arbetet som handlar om att arbeta rätt samt arbeta med och 

för kvalitet för att förbättra ytterligare. TMHS Code of conduct innefattar hur företaget agerar 

internt samt hur de agerar gentemot omvärlden. Kvaliteten ökar om företaget har kontroll över 

hur processen ska se ut och om alla medarbetare är medvetna om vad som förväntas av dem, 

där Gråd menar att företaget alltid kan bli bättre, jobba fram smartare lösningar och bli 

effektivare. Med utgångspunkt i Kaizen, som innebär ständiga förbättringar, och Genchi 

Genbutsu, som betyder “gå till källan”, belyser Gråd vikten av att inte korrigera fel längs med 

vägen utan gå tillbaka till ursprunget och undersöka vad som gick fel från början.  

 

Alla anställda i företaget måste arbeta efter de policys och restriktioner som återfinns i 

organisationen, och medarbetarna förväntas vara medvetna om vad som gäller. De policys som 

finns uppdateras allt eftersom och sänds årsvis ut till medarbetarna, de anställdas delaktighet 

följs sedan upp av ansvarig på respektive avdelning och de som missat uppdateringarna 

påminns. Sundqvist förklarar att huruvida uppförandekoden samt övergripande policys 

efterlevs kontrolleras årligen för att verifiera att medarbetare och chefer har fortsatt förståelse 

för företagets Code of conduct och känner sig delaktiga i företagskulturen. Samtliga 

medarbetare berörs av av företagets Code of conduct, inköpsinstruktioner, resepolicys, 

arbetsmiljö och End user IT policy, vidare berör andra lite mer specificerade policys på olika 

nivåer beroende på vilken tjänst man besitter i företaget. Koren beskriver i enlighet med 

Sundqvist att medarbetare samt de olika cheferna verifieras att de läst och uppfattat de olika 

riktlinjerna samt principerna, där vissa riktlinjer är allmänna och berör samtliga medan andra 

är mer specifika och rör en viss tjänst eller position. Sundqvist berättar att VDn på företaget 

informerar om företagets policys två gånger per år, där efterlevnadskrav och förståelse för dessa 

policys framgår. Policys som sedan berör en avdelning mer specifikt kommuniceras ut av 

avdelningscheferna på kontinuerliga avdelningsmöten.  

 

För att säkerställa en effektiv internkontroll sker kontinuerliga internutbildningar, olika möten 

med uppdaterad information samt kontroller för arbetet med företagets olika policys. De olika 

principerna och riktlinjerna finns tillgängliga för medarbetarna via hemsidan, genom möten 

samt via informationsmejl som sänds ut med jämna mellanrum. Via en applikation kan de 
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anställda sedan svara på frågor att de är införstådda med företagets olika och uppdaterade 

policys. Gråd och Koren nämner att det finns en ansvarig anställd som arbetar med just detta, 

uppföljning av policys.  

 

Figuren nedan illustrerar hur nya policys växer fram och ger en förståelse till varför de kan 

behöva förändras. Gråd beskriver cykeln som att företaget “lever internkontroll”, där cykeln 

visar att det inte fungerar att bara jobba med kontroll ibland utan att det är ett ständigt, levande 

och utvecklande arbete i olika steg.  

 
Figur 5.  Management cycle 

 

Vikten av att integrera medarbetarna i arbetet med den interna kontrollen framgår tydligt, hos 

såväl medarbetare som chefer. Medarbetarna är med och uppdaterar rutiner för hur de interna 

reglerna ska efterföljas, detta sker avdelningsvis där de anställda har möjlighet att påverka. 

Bäcke och Juslenius beskriver att de känner sig delaktiga i utformningen och efterlevandet av 

de olika regler, riktlinjer och principer som finns i företaget. Koren och Klimbeg berättar att de 

på avdelningen för Business Control och IS/IT innehar samma riktlinjer för internkontroll som 

på ekonomi- och administrationsavdelningen. Kort sagt arbetar alla anställda på 

ekonomiavdelningen och dess underavdelningar efter samma riktlinjer, principer och policys. 

Sundqvist belyser att hon är införstådd i hur internkontroll fungerar samt är utformad på 

ekonomi- och administrationsavdelningen samt att hon till viss del är insatt i den interna 

kontrollen på andra avdelningar, då hon på ekonomi- och administrationsavdelningen fungerar 

som en form av “slutstation”. Sundqvist beskriver hennes benämning av slutstation som att hon 

exempelvis vet hur kontrollen sker vad gäller fakturering vid leverans av truck, där kontroll 

sker med säljaren att rätt kund faktureras både vad gäller pris, rabatt, fraktkostnad med mera.   
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Grundläggande faktorer för en fungerande internkontroll anses av Sundqvist vara utbildning, 

kompetens och uppföljning. Hon menar att det är av vikt att säkerställa att dokumentation finns 

över olika arbetsuppgifter, där ingen enskild person ska ha ensam kunskap om en rutin då detta 

är sårbart. Ledningen skall ta vara på den interna revisionen och att de personer som utför 

internrevision i företaget besitter rätt kompetens så att utfallet blir bra, där sedan tid 

fortsättningsvis bör avsättas för att uppföljning sker inom snar framtid efter en revision. Gråd 

är samstämmig och trycker på ordning och reda, där det är av vikt att alla vet vad som gäller 

och vad som skall göras samt att det finns tillräckligt med personal för att utföra arbetet. 

Juslenius uttrycker även hon vikten av kompetens där både hon och Bäcke anser att den mest 

grundläggande faktorn för en fungerande internkontroll och styrning är struktur. Viktigt är 

också att det faktiska arbetet med den interna kontrollen aktivt sker, där utbildning och 

information måste finnas för såväl medarbetare som chefer att ta del av.  

4.2.4 Internkontroll som system 
Gråd beskriver att COSO funnits sen en lång tid tillbaka men blivit mer aktuellt efter 

Enronaffären i USA, där fler lagar samt regelverk kring internkontroll uppkommit som ett 

resultat av detta, exempelvis US-SOX. TMHS arbetar ej utifrån COSO, då koncernens 

moderbolag som ligger i Japan istället har sitt regelverk utformat utifrån den japanska 

motsvarigheten J-SOX. Ett regelverk kring internkontroll som företaget i Solna följer upp i 

bland annat SAQ. J-SOX beskrivs av samtliga respondenter som en kontroll som sedan 

kontrolleras, det vill säga först görs en kontroll sedan krävs att det kan bevisas att kontrollen 

utförts och fullföljts. Gråd beskriver att Toyota är en etablerad koncern och kanske framförallt 

kända för sina kvalitetskontroller och sitt kvalitetsarbete. TMHS arbetar, som alla andra företag 

inom koncernen, enligt The Toyota Way. Hon menar att deras motsvarighet av COSO är The 

Toyota Way och att de värderingar som återfinns i denna även återspeglas i arbetet med 

internkontrollen. Det finns en motsvarighet till den ursprungliga TPS som är anpassad för 

internkontroll, då TPS i grunden är ett system för att optimera kvaliteten i olika processer 

innehållande gemensamma tillvägagångssätt.  

 

Gråd beskriver att uppbyggnaden av TMHSs interna kontroll antingen kan vara organiserad 

utefter de olika kontrollmålen, det vill säga taxonomisk, eller efter händelserna i 

redovisningsprocessen, schematisk. Vilken av dem som används beror på vilken situation och 

vilka processer som berörs. Juslenius exemplifierar användningen av den taxonomiska 

organiseringsmetoden och menar att den används främst i årsredovisningarna och när företaget 
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ska rapportera i systemet Cognos. Cognos är ett redovisningssystem som används inom 

företaget, systemet innehåller bara siffror och används främst vid bokslut; årsredovisning och 

månadsbokslut. De finansiella rapporterna till organisationen präglas däremot av användning 

utav den schematiska organiseringsmetoden.  

4.2.5 Internrevision 
Toyotakoncernen har en gemensam internkontroll och internrevision innehållande bland annat 

en årlig SAQ. Företaget ska svara på frågor gällande processer och olika rutiner för att ge en 

insyn i om dessa sköts samt efterlevs av organisationen, en mall med cirka 400 frågor används. 

Internrevision hos TMHS sker löpande och oregelbundet i snitt tre gånger per år beroende på 

vad för form av kontroll som görs. Den kommitté som utför dessa kontroller består av 

varierande representanter från Toyotabolag världen över, däribland Gråd, samt medarbetare 

från internkontrollavdelningen. När internrevisionen hanteras på detta vis menar Gråd att det 

kan ses som en lärandeprocess, där de som medverkar kan ta med sig erfarenhet till sitt bolag 

samt bidra med kunskap till det företag inom koncernen som “revisionsgruppen” besöker. 

Lokala internrevisorer byts ut löpande, dock finns ingen specifik tidpunkt för när det sker, 

koncernrevisorer byts inte ut förutsatt att inget missköts.  

 

Vidare kontroller i form av extern revision sköts av PWC, där revisorerna byts ut vart tionde 

år, som kontrollerar att de interna reglerna i organisationen efterlevs. Bäcke berättar att PWC 

som revisorer årligen utför förvaltningsrevision där de också kontrollerar företaget. Sundqvist 

beskriver det som att den interna revisionen handlar om kontroll och struktur över processerna, 

hon menar att med en ständig kontroll kan de hela tiden arbeta utifrån den och upptäcka risker 

som de därmed kan begränsa under tiden. Företaget arbetar som tidigare nämnt kontinuerligt 

med kontroll och styrning, det mest konkreta exemplet på uppföljning av hur det går är det som 

skrivs och besvaras i SAQ. I det årliga SAQ-dokumentet går företaget igenom alla rutiner och 

processer. Respektive chef i företaget går igenom sitt ansvarsområde i dokumentet och 

presenterar sedan hur de följer upp samt kontrollerar sin del för en övre ansvarig chef. 

Dokumentet skickas när det är färdigställt årligen till internkontrollgruppen, som i sin tur 

skickar vidare till Japan. I snitt var tredje år kommer en grupp representanter, bland annat från 

Japan, för att följa upp och kontrollera om företaget arbetar enligt vad som sagts i SAQ. Under 

de regelbundna internrevisionerna bedöms hur företaget efterföljer sina interna regler. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

Kommande avsnitt kopplar samman studiens empiri och teoretiska referensram. Varje rubrik 

inleds med en sammanfattning som sedan analyseras och diskuteras. Analysen och 

diskussionen bygger upp underlag som ligger till grund för resultatet. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 KONCERNENS PÅVERKAN 
Moderbolaget i Toyotakoncernen styr huvudsakligen hur företaget inom koncernen ska arbeta 

och vilka system de ska följa, hela koncernen har samma regler och arbetar tillsammans. TMHS 

är därmed tvungna att arbeta utifrån dessa rutiner då de är en del av koncernen. Det som kan 

skilja företagens arbete åt är lokala lagar och regler. D’Aquila (2013) belyser ledning, styrelse 

och personalens gemensamma arbete, alla inblandade ska arbeta för att uppnå de satta målen i 

verksamheten, vilket TMHS genom koncernens gemensamma arbetssätt och riktlinjer gör. 

Doyle, Ge och McVay (2007) menar att styrningsproblem leder till dålig kvalitet i 

periodiseringar som med tiden förvärras, bristande ledning kan därmed vara en starkt 

bidragande faktor till svag internkontroll. Gråd beskriver att Toyotakoncernen är känd för sitt 

arbete med kvalité, vilket Doyle, Ge och McVay (2007) beskriver kan vara en indikator på god 

ledning och styrning. 

 

Enligt D’Aquila (2013) är det viktigt att alla medarbetare är med och arbetar efter samma mål, 

det vill säga att chefer såväl som anställda involveras och informeras om olika mål och 

tillvägagångssätt. I TMHS förväntas alla i företaget arbeta utefter The Toyota Way och TPS, 

med J-SOX som grundläggande lag för hela koncernen. Medarbetare och chefer förväntas veta 

vad som gäller, vilka mål företaget har inom respektive område samt hur de ska jobba för att nå 

målen. Det är allas ansvar att rutiner och internkontroller efterlevs, inte bara chefernas uppgift 

att kontrollera och styra. Det kan diskuteras vilka mål som satts upp, det som framgår av 

intervjuerna är att gemensamt arbete är huvudfokus. Det läggs väldigt stor vikt vid att rutiner 

gemensamt ska följas och att mål gemensamt ska arbetas för att uppnås. Det som inte uttalas 

externt är dock huruvida det gemensamma arbetet verkligen efterlevs i alla delar av koncernen 

runt om i världen och det kan utifrån upplevas som en svårighet att som koncern kunna 

kontrollera alla 214 dotterbolag.   
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Doyle, Ge och McVay (2007) menar att svag internkontroll gemensamt med dålig kvalitet är 

en följd av bristande ledarskap. På TMHS följs The Toyota Way och TPS som innehåller 

värderingar grundade av Toyota och gäller för hela koncernen, värderingar som även anammats 

av utomstående företag bland annat i form av kvalitetskontroller. Policys uppdateras årligen 

inom koncernen och företaget, vilka sänds ut till de anställda som i sin tur förväntas ta del av 

dessa. Ansvarig för respektive avdelning på TMHS följer sedan upp delaktigheten och de som 

inte läst och anammat uppdateringarna påminns. Som framgår av empirin ligger fokus på 

medarbetarnas arbete och ansvar, där det dock är ledningens uppgift att kontrollera huruvida 

rutiner efterlevs. Utifrån Doyle, Ge och McVays (2007) teori kring att bristande styrning 

resulterar i dålig kvalité torde Toyotakoncernens arbete med kvalité indikera på att de har god 

ledning och styrning. 

5.2 RISKHANTERING 
TMHS framhäver kompetens och rutiner, där chefer såväl som medarbetare förväntas vara 

medvetna om vad som krävs samt arbeta med att inkludera riskhantering i alla steg. För att 

integrera de nyanställda i Toyotas sätt att arbeta anordnas både intern och extern utbildning. En 

integrerad riskhantering likt TMHSs beskriver Servaes, Tamayo och Tufano (2009) kan ge 

företaget stora fördelar exempelvis genom minskade kostnader vid eventuella ekonomiska 

problem. Erfarenhet är enligt Wikland (2014) en del i riskmedvetenhetsarbetet, TMHS arbetar 

likt författaren skriver, kontinuerligt med riskhantering, dock främst i form av att “gå till källan” 

av problemet för att undvika att det uppstår igen. Gråd beskriver olika former av uppföljningar 

och rapporter som finns för att säkerställa att arbetet efterlevs, rutinmässiga kontroller. 

Riskhantering kritiseras av Power (2004) då författaren anser att en verksamhet kan komma att 

förlita sig på att hanteringen av risker i för stor utsträckning fungerar.  

 

TMHS arbetar med riskhantering i alla steg i företagets arbete, som Power (2004) beskriver är 

integrerad riskhantering värdeskapande i en verksamhet, dock håller författaren sig kritisk och 

belyser att en för starkt tilltro till riskhanteringen kan inge falsk trygghet. Servaes, Tamayo och 

Tufano (2009) menar att en integrerad riskhantering som en del av företagets strategi kan ge 

stora fördelar. TMHS förmedlar externt en integrerad och väl utvecklad riskhantering, dock 

uttrycker de själva att arbetet alltid kan förbättras. Det kan argumenteras för och emot kring hur 

väl arbetet faktiskt utförs och med Powers (2004) tankar i bakhuvudet även om tilltron till 

rutinerna är för stark. Kompetens och rutiner är åtgärder som TMHS arbetar med och menar att 

det är av vikt att medarbetare såväl som chefer är medvetna om vad som krävs av dem för att 
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redovisningen ska bli korrekt. En rutin som företaget innehar är att om en anställd genom 

internkontroll upptäcker brister skall detta rapporteras till närmaste chef, som i sin tur 

formulerar en åtgärdsplan med olika punkter som behöver tas itu med. Ansvarig för att åtgärder 

sker i praktiken är den som besitter den del i företaget som punkterna i planen berör. Adam, 

Fernando och Golubeva (2015) belyser att teori och praktik kan se annorlunda ut, där de menar 

att det aldrig är bra med övertro på att något faktiskt fungerar i praktiken och inte att förglömma 

att ledningen kan göra fel. I enlighet med författarna kan det i TMHS sägas finnas en övertro 

på företagets olika rutiner, det är av vikt att rutinen efterlevs och att den som slutligen ansvarar 

för att åtgärdsplanen utförs verkligen tar itu med det i praktiken. Det kan i och med detta 

argumenteras för att TMHS har för stark tro på sina rutiner, det som dock talar emot detta är att 

verksamheten ständigt arbetar med att uppdatera och förbättra rutinerna. 

 

Företaget arbetar främst med att minimera risker genom att ”gå till källan”, värderingen Genchi 

Genbutsu, för att eliminera grundproblem och undvika att de uppstår igen. Verksamhetens 

arbete ligger i linje med Servaes, Tamayo och Tufanos (2009) teori kring hantering av risk. 

Toyota Sverige (2017) exemplifierar i fallet “oljefläcken” vikten av att ställa sig frågan varför 

minst fem gånger, en del i Genchi Genbutsu som visar på vikten av att arbeta med The Toyota 

Way och framhäver Toyotas kända kvalitetsarbete, som även andra företag anammat. Det kan 

dock diskuteras kring huruvida The Toyota Way är lika framgångsrikt i andra organisationer 

som i Toyotakoncernen, då värderingarna är anpassade och utvecklade av Toyota själva. 

Fördelar som kan tala för kvalitetsarbetet är framförallt att upptäckt av risk ej hanteras 

temporärt, utan handlar om att söka det verkliga grundproblemet för att motverka återkomst. 

En samlad bild utifrån empirin är att TMHS lever efter ständiga förbättringar och “gå till 

källan”. Ett återkommande resonemang som får oss att reflektera över riskhanteringen är 

huruvida det finns en övertro till de olika tillvägagångssätten och systemen, i enlighet med 

Power (2004).   

 

Wikland (2014) belyser betydelsen av att etablera en riskmedvetenhet i företag, då risker oftast 

ej går att eliminera utan endast reducera. I empirin framgår det att TMHS är medvetna om att 

risker alltid förekommer och fortsatt kommer påträffas, ett tankesätt som går hand i hand med 

Wikland (2014). Respondenterna har inte formaliserat specifika risker utan uttrycker att risker 

i olika former alltid återfinns, där definitionen av vad en risk innebär förblir en tolkningsfråga 

på grund av begreppets omfattning. IFAC (2009) belyser att det i alla företag förekommer 

inneboende begränsningar, med innebörden att ingen verksamhet är riskfri. De menar att det 
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alltid finns viss kontrollrisk och att inneboende fel endast kan begränsas, ej elimineras, och där 

den inneboende risken ökar vid komplexa transaktioner och är mer begränsad vid 

standardiserade transaktioner. Carrington (2014) beskriver i sin tur internkontroll och vikten av 

att upptäcka dessa inneboende fel, där författaren tar upp kontrollrisk och därmed risken att 

missa dessa fel. TMHS förmedlar utåt sett ett exemplariskt arbete med riskhantering, där 

företaget menar att de “lever internkontroll och styrning”, med kompetenta och medvetna 

anställda. Under den korta inblick i verkligheten som gavs under observationen motsades ej det 

som beskrivits, dock var observationen tidsmässigt endast en bråkdel av TMHSs arbete. En 

reflektion som uppkom till följd detta var den utvecklade automatiseringen, det vill säga att 

rutinerna gick per automatik. Ett arbetssätt som är både effektivt och därmed tidsbesparande, 

något som fångade vårt intresse. Dialogen kring fördelar och nackdelar med självgående rutiner 

fortlöpte, där diskussionen gick huruvida det går att upptäcka alternativt ej upptäcka risker om 

riskhanteringen är alltför automatiserad.   

5.3 INTERNKONTROLL 
TMHS har en etablerad internkontroll och arbetar främst utifrån The Toyota Way och TPS, där 

de mest omtalade värderingarna är Genchi Genbutsu och Kaizen. Det framgår tydligt i den 

samlade empirin att strävan efter att “gå till källan” samt att jobba för ständiga förbättringar är 

ledande, dock ej att förglömma att samtliga värderingar i The Toyota Way är grundläggande. 

Att ha en etablerad internkontroll som TMHS har beskriver både Arwinge och Wikland (2013) 

samt Cahill (2006) som en förutsättning för att ett företag ska uppnå de satta verksamhetsmålen. 

I enlighet med Feng et al. (2015) och Wikland (2014) belyser TMHS ledningens ansvar i arbetet 

med internkontroll, dock lägger företaget, till skillnad mot författarna, även stor vikt vid 

medarbetarnas ansvar för att rutinerna vid de interna kontrollerna efterlevs.  

Gemensamt enligt Arwinge och Wikland (2013) samt Cahill (2006) är internkontroll en viktig 

del för att företagen ska uppnå sina satta mål. En av punkterna i The Toyota Way innebär att 

medarbetarna ska bemöta utmaningarna de ställs inför med mod och kreativitet för att uppnå 

företagets långsiktiga vision. Värderingen Genchi Genbutsu innefattar att “gå till källan” för att 

erhålla den fakta som behövs för att kunna ta korrekta beslut och uppnå de satta målen. Enligt 

Wikland (2014) är ledningens huvudsakliga uppgift att upprätthålla en god internkontroll och 

styrning för att företaget ska fortsätta utvecklas och därmed fortsätta nå målen. Hos TMHS 

introduceras värderingar för nyanställda i ett tidigt skede genom utbildningar och policys, som 

även befintliga anställda tar del av årligen, för att främja den integrerade internkontrollen. En 

effektiv internkontroll leder till att lagar, regler och policys efterlevs i en större utsträckning än 
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vid en svag internkontroll enligt Zakaria, Nawawi och Salin (2016). Vikten av integrerad 

internkontroll tydliggjordes ytterligare utifrån powerpointpresentationen under en av 

intervjuerna, där en inblick gavs av dokumentet SAQ samt de rapporteringar och uppföljningar 

som görs. De anställda integreras och kontrolleras i syfte att alla ska hänga med och veta vad 

som krävs av dem. Ett arbete likt TMHSs kan ses som fördelaktigt då medarbetarna tidigt vet 

vad som krävs av dem. Vidare skapar den tidiga integrationen delaktighet och gemenskap. 

 

TMHS belyser att internkontroll handlar om ordning och reda, vilket ligger helt i linje med 

Wikland (2014). En av Wiklands (2014) fem punkter, som författaren menar är kännetecken 

för företag med god internkontroll och styrning, är att företaget ska vidta åtgärder samt 

kontroller för att identifiera framtida och befintliga risker. Inom Toyotakoncernen genomförs 

internrevision där dels personal från internkontrollsavdelningen samt personer från företag 

inom koncernen deltar. Internrevisionen kan ses om en del i arbetet med internkontroll och blir 

i TMHS en lärandeprocess, eftersom de drar stor nytta av att ta in erfarenhet från de andra 

företagen inom koncernen. Denna erfarenhet kan upptäcka och förebygga framtida risker då 

alla företag inom Toyotakoncernen arbetar på liknande vis, vilket innebär att företagen kan stöta 

på liknande problem men vid olika tillfällen. TMHS arbetar även kontinuerligt med 

riskhantering i form av bland annat månadsvisa uppföljningar av kunder med dålig rating samt 

obetalda alternativt osäkra kundfordringar, för att reservera sig för kundförluster. Även detta 

arbetssätt sker i enlighet med Wiklands (2014) punkt om att vidtagna åtgärder och kontroller 

för att identifiera befintliga samt framtida risker gynnar internkontrollen. Det är svårt att 

argumentera emot TMHS sätt att arbeta med internkontroll, då de hela tiden följer upp, 

kontrollerar och integrerar. 

 

TMHS belyser själva några faktorer som de anser kännetecknar en effektiv internkontroll och 

som är grundläggande för att den interna kontrollen ska fungera, så som utbildning, kompetens 

och uppföljning. Genom att ständigt arbeta utefter dessa uppnår företaget en väl fungerande 

internkontroll, vilket enligt Jin et al. (2013) leder till att det risktagande beteendet minskar. En 

effektiv internkontroll motverkar missbruk och bedrägerier inom företaget, medan en ineffektiv 

internkontroll istället har motsatt effekt, då en sådan främjar möjligheterna för att bedrägerier 

ska begås (Zakaria, Nawawi & Salin 2016). Att en ineffektiv internkontroll främjar möjligheten 

för bedrägerier ligger i linje med ekonomi- och administrationchef Gråds beskrivning av att 

“tillfället gör tjuven”, det vill säga att finns möjlighet och tillfälle är risken större att brott begås. 

Zakaria, Nawawi och Salins (2016) tankar ligger i enlighet med Simser (2014) och Lokanan 
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(2014) som även de tar upp sambandet mellan ineffektiv internkontroll och förekomsten av 

bedrägerier i ett företag. Negativa konsekvenser så som minskat marknadsvärde, mer lönsam 

insiderhandel samt minskad försäljning kan också uppkomma genom en svag internkontroll 

(Hu et al. 2013; Skaife, Veenman & Wangerin 2013; Su, Zhao, Zhou 2014). Även vid effektiv 

internkontroll finns det inneboende begränsningar, exempelvis mänskliga fel (Zakaria, Nawawi 

& Salin 2016). TMHS har en väl fungerande internkontroll, men trots detta kan det i enlighet 

med Zakaria, Nawawi och Salin (2016) uppstå fel. TMHS exemplifierar detta genom 

situationen med när en faktura ej uppfyller kundens specifika krav, trots att kraven finns 

lagrade, och således blir stoppad. Detta innebär negativa följder för TMHSs likviditet då det ej 

får betalt. För att undvika fel är det enligt TMHS viktigt att flertalet personer har kunskap kring 

rutiner och arbetsuppgifter, en ensam medarbetare ska ej inneha den enda kunskapen om en 

enskild rutin eller arbetsuppgift. Därför är det av vikt att det förs noggrann dokumentation som 

säkerställer att kunskapen kan föras vidare. TMHS har ett tydligt och väl utarbetat sätt att arbeta 

med internkontroll och styrning, där de värnar om de grundläggande förutsättningarna som de 

anser är viktigast för att uppnå en god internkontroll.       

 

Enligt Altamuro och Beatty (2009) kan en förbättrad övervakning och tvingande rapportering 

av den interna kontrollen och styrningen leda till förbättrad kvalitet på den finansiella 

rapporteringen. Brown, Pott och Wömpener (2014) menar att implementationen, bedömningen 

samt övervakningen av en effektiv internkontroll och riskhantering är viktiga faktorer för att 

uppnå en hög kvalitet på de finansiella rapporterna. Vikten av en effektiv internkontroll belyses 

av Länsiluoto, Jokipii och Eklund (2016), som menar att en ineffektiv internkontroll kan 

medföra att de finansiella rapporterna innehåller svagheter. TMHS arbetar kontinuerligt med 

internkontroll och riskhantering, vilket årligen följs upp genom deras SAQ. Ett arbetssätt som 

ligger i enlighet med Altamuro och Beattys (2009) teori kring vikten av övervakning och 

tvingande rapportering samt Brown, Pott och Wömpeners (2014) tankar kring värdet av 

implementation, bedömning och övervakning. Enligt Doyle, Ge & McVay (2007) krävs en 

etablerad internkontroll för att företag ska uppnå kvalitet i periodiseringarna. Författarna menar 

att bristande kvalitet i periodiseringen stegvis ökar om det finns ursprungliga styrningsproblem 

och brister i kontrollen. TMHS har en etablerad internkontroll som de hela tiden arbetar med 

att förbättra. I enlighet med deras värdering Genchi Genbutsu tas problem och brister itu med 

direkt, för att sedan “gå till källan” och finna grunden till problemet.  
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Kaizen, som betyder ständiga förbättringar, är en stark värdering inom The Toyota Way som 

innebär att ständigt arbeta för att förbättra processerna då de aldrig kan bli perfekta, detta 

innefattar såväl administrationsprocesser som produktionsprocesser. Ett resonemang kan vara 

att Toyotakoncernens storlek, där TMHS innefattas, är ett bevis på det faktum att 

internkontrollen i koncernen och företaget är god. Det är svårt att se att en så stor koncern, med 

så etablerade kvalitetsprocesser kunnat nå sin omfattning och sitt världskända kvalitetsarbete 

utan fungerande internkontroll.  

 

I figur 5 Management cycle återfinns en exemplifiering av hur TMHS arbetar med 

internkontroll, ett ständigt, levande och utvecklande arbete i olika steg. Figuren illustrerar ett 

kontinuerligt arbete som innefattar såväl chefer som medarbetare, där ledningen ansvarar för 

att driften av företaget ska fungera men där medarbetarna är stöttepelarna för framgång. Ett 

tankesätt som delvis går hand i hand med Feng et al. (2015) hypotes kring ledningens 

betydelsefulla roll, där författarna dock menar att det endast är ledningens ansvar att styra mot 

effektivitet och måluppfyllelse. TMHS inkluderar däremot medarbetarna i större utsträckning 

och, i enlighet med två av värderingarna i The Toyota Way, arbetar med att integrera de anställda 

i den ständiga förbättringen och effektiviseringen samt i arbetet med att nå företagets mål.  

 

Det som ser bra ut i teorin behöver nödvändigtvis i praktiken inte se likadant ut. Ledningen 

förmedlar trygghet och en företagskultur som de anställda förväntas leva efter genom policys, 

riktlinjer och rutiner. Det som kan ifrågasättas är huruvida det som ser bra ut på pappret speglar 

sig i verkligheten. Inte att förglömma är att ledningen ska se långsiktig ekonomisk vinning och 

att företaget på lång sikt ska nå sina mål. En övertro på att ledningen sköter företaget kan göra 

att riskhanteringen brister, vid ekonomiska förluster tror ändå de anställda att allt kommer bli 

bra då ledningen tidigare gjort så bra ifrån sig, och ledningen i sin tur skyller på att det är 

marknaden som är på nedgång eller liknande yttre faktorer (Adam, Fernando & Golubeva 

2015). Pfister (2009) belyser samtidigt att en för stark tro på företagskulturen kan i kombination 

med en stark tillväxt i företaget lura ledningen och de anställda att den interna kontrollen och 

riskhanteringen fungerar, även om så ej är fallet. TMHS har en stark och tydlig ledning men ej 

strikt styrande. Medarbetarna involveras ständigt och följer Management cycle, det vill säga de 

anställda utvecklas med verksamheten. Organisationer förändras och påverkas av den ständigt 

utvecklande omgivningen, därför bör företag ständigt jobba med vidareutveckling av 

internkontrollen. En utvecklande process som TMHS, exemplifierat i Management cycle, 

arbetar med och därmed aldrig låser sig vid en internkontroll trots att den fungerar. Företagets 
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sätt att arbeta kan ses som individorienterat, då de lägger stor vikt vid att integrera de anställda 

och menar att de är stöttepelarna för att nå mål och framgång. Nedan presenteras en version av 

Toyotas “TPS-hus” som vi tagit fram för att diskutera ett individbaserat orienteringssätt vid 

internkontroll, som belyser vikten av medarbetare och ledning i ett företag.  

 

Figur 6. Individbaserat orienteringssätt vid internkontroll 

 
Det individbaserade orienteringssättet är uppbyggt på att värderingar och ramverk är grunden 

för den interna kontrollen och måluppfyllelsen, medan medarbetare samt ledning och chefer är 

stöttepelarna. Integrering och kommunikation mellan pelarna är viktig för att nå målen, vilket 

D’Aquila (2013) belyser i sin artikel. Om medarbetare eller ledningen och chefer ej arbetar mot 

samma mål rasar huset och förutsättningarna för att nå målen försvinner. Feng et al. (2015), 

Wikland (2014) och Doyle, Ge och McVay (2007) belyser samtliga vikten av god samt tydlig 

ledning för att nå framgång och utveckla verksamheten. Det räcker med att den ena pelaren 

brister för att hela huset ska fallera. Detta tydliggör betydelsen av ledning och styrning, där alla 

individer i organisationen bör integreras för att skapa delaktighet och därmed tillsammans nå 

mål och framgång. Genomgående i empirin belyses att individen har en avgörande roll i TMHS, 

där J-SOX, TPS och The Toyota Way är grunden och medarbetare såväl som chefer samt 

ledning är stöttepelarna. 

 

 



44 
 

5.4 INTERNKONTROLL SOM SYSTEM 
Det finns olika ramverk för internkontroll, där D’Aquila (2013) benämner COSO som det 

ledande ramverket. Wikland (2014) beskriver COSO som en standard för att redogöra för 

behovet av internkontroll och styrning samt utvärdera risker. Trots detta arbetar TMHS inte 

direkt efter COSO, utan använder sig av J-SOX, som dock bygger på vissa principer ur COSO. 

Utöver J-SOX arbetar TMHS med internkontroll efter sina egna framtagna värderingar och 

tillvägagångssätt som återfinns i The Toyota Way och TPS. TMHSs tankesätt och 

tillvägagångssätt är väl integrerade i hela verksamheten, vilket av McNally (2013) beskrivs som 

en förutsättning för ett framgångsrikt företag. 

 

TMHS arbetar ej i överensstämmelse med COSO utan jobbar utefter eget framtagna värderingar 

och rutiner, trots att COSO enligt D’Aquila (2013) är erkänt av revisionsbranschen som det 

ledande ramverket inom internkontroll. Vissa värderingar och rutiner i TMHS internkontroll 

liknar delar i COSOs ramverk, där motsvarigheten till COSO kan ses som en kombination av 

The Toyota Way, TPS och J-SOX. Yazawa (2015) menar att J-SOX utgår från principer ur 

COSO, vilket innebär att TMHS indirekt kan sägas vara påverkat av COSOs ramverk. Shapiro 

(2014) beskriver utvecklingen av COSO där en övergång skett från att tidigare inrikta sig på att 

upptäcka dolda risker, till att idag mer analysera den interna kontrollen och styrningen. Feng et 

al. (2015) betonar en del i COSOs ramverk som går ut på att kommunicera ut arbetet med 

internkontroll till externa aktörer, för att nå effektivitet. TMHSs arbetssätt med internkontroll 

och styrning efterliknar mer den ursprungliga inriktningen, då de jobbar efter Genchi Genbutsu 

och “går till källan” för att upptäcka dolda fel. En likhet mellan dagens COSO och TMHS är 

att tankesätt och tillvägagångssätt, i enlighet med McNally (2013), måste integreras i hela 

verksamheten för att det ska bli framgångsrikt. J-SOX som regelverk har tillämpats i syfte att 

förbättra styrningen av finansiell rapportering och är en del av Toyotakoncernens 

grundläggande arbetssätt. De strikta regler som J-SOX innehåller, menar Enmoto och 

Yamaguchi (2017), bland annat är ökad kontrollering av interna och externa revisorers 

granskning av den interna kontrollen och företagets finansiella rapporter. TMHS har 

implementerat J-SOX och arbetet som sker i enlighet med regelverket följs upp i det årliga 

dokumentet SAQ.  

 

De två sätten att organisera ett företags interna kontroll, taxonomisk eller schematisk, som 

Frederick (1991) beskriver, återfinns båda i TMHS. Dock används de båda ej samtidigt, utan 

vilken organiseringsmetod som appliceras beror på situation och typ av process. Det kan 
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diskuteras vilken metod som lämpar sig bäst för TMHS arbete med att “gå till källan”. Den 

schematiska organiseringsmetoden är uppstrukturerad i händelsernas tidsföljd, vilket innebär 

att företaget steg för steg kan kontrollera för att hitta vart det fallerade. För att arbeta i enlighet 

med Genchi Genbutsu går verksamheten sedan ytterligare steg bakåt när de hittat den felande 

länken för att säkerställa att det är den ursprungliga källan, och att grundproblemet ej återfinns 

i ett tidigare steg. Vid den taxonomiska organiseringsmetoden måste först det kontrollmål som 

misslyckats att uppfyllas identifieras, huruvida lätt det är att alltid hitta rätt kontrollmål från 

början kan dock diskuteras. De specifika kontrollaktiviteterna kan börja undersökas först när 

kontrollmålet bestämts. Har företaget tur hittas en fallerande aktivitet snabbt, men det kan ta 

lång tid. Vill det sig riktigt illa kan det resultera i att något fel ej hittas inom det identifierade 

kontrollmålet, utan ytterligare kontrollmål och dess kontrollaktiviteter måste undersökas. Det 

kan diskuteras kring huruvida TMHS vid användandet av den taxonomiska 

organiseringsmetoden behöver gå igenom alla kontrollmålen och dess specifika 

kontrollaktiviteterna för att vara säkra på att verkligen hitta grundproblemet. Utifrån dessa 

resonemang kan den schematiska organiseringsmetoden anses vara med fördelaktig för TMHS 

i enlighet med deras arbete att “gå till källan”. Huruvida detta skulle fungera i praktiken går 

dock ej att förutspå med den erhållna informationen. 

5.5 INTERNREVISION 
TMHS har återkommande och oregelbunden internrevision i snitt tre gånger per år, ett arbetssätt 

som Arwinge och Hult (2013), Christ et al. (2015) samt Lin et al. (2011) förespråkar. 

Internrevisionen kan ej ses som en försäkran om att bedrägliga aktiviteter ej förekommer inom 

företaget enligt Zakaria, Nawawi och Salin (2016), då internrevisorerna inte förväntas ha 

kunskap i tillräcklig stor utsträckning att hitta dessa. Därför ska företagen ej ha övertro på 

internrevisionen. Hos TMHS sker internrevisionen i form av att anställda från 

internkontrollgruppen och en varierande grupp medarbetare samt chefer besöker olika företag 

inom koncernen för att kontrollera varandra. Christ et al. (2015) beskriver en sådan 

osystematisk rotation av revisorer som fördelaktig, då cirkulation kan leda till ökad kvalitet i 

de finansiella rapporterna.  

 

Arwinge och Hult (2013), Christ et al. (2015) samt Lin et al. (2011) menar att pålitligheten i ett 

företags finansiella rapporter stärks vid internrevision. I enlighet med detta har TMHS i 

genomsnitt internrevision tre gånger per år. De återkommande internrevisionerna ligger även i 

linje med Lin et al. (2011) teori kring att tidigare upptäckta risker följs upp och dess spridning 
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begränsas, samt att nya risker kan upptäckas och åtgärdas vid återkommande internrevision. 

Det bör dock ej finnas övertro på den interna revisionen, då internrevisorer, enligt Zakaria, 

Nawawi och Salin (2016), inte förväntas besitta samma kunskap om att upptäcka bedrägerier 

som en person vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med just detta. Att internrevisorerna ej 

förväntas ha kunskapen gör det svårt att upptäcka dessa bedrägliga aktiviteter genom 

internkontroll och därför kan internrevision inte ses som en försäkran till att bedrägerier ej 

förekommer. TMHS lägger stor vikt vid internrevisionen som genomförs flera gånger per år 

och belyser vikten av att kompetensen hos internrevisorerna är hög för att utfallet ska bli bra. I 

enlighet med Zakaria, Nawawi och Salins (2016) teori om att internrevisionen inte kan ses som 

en försäkran kan det diskuteras om TMHS har en övertro på revisionen eller ej. Företagets sätt 

att organisera internrevisionen kan ses som fördelaktig i arbetet mot att hitta bedrägliga 

aktiviteter, då de använder sig av både professionella internrevisorer samt medarbetare från 

andra dotterbolag i koncernen. Det går att resonera kring om medarbetarna kan ha större 

medvetenhet om var riskerna för bedrägeriers förekomst är störst på grund av att de själva är 

insatta i hur arbetet går till, vilket skulle kunna leda till att de har större kompetens att upptäcka 

dessa. 

 

TMHS internrevision präglas inte bara av kontinuitet, utan även av värdet i att byta ut de olika 

medverkande vid internrevision. Detta görs genom att olika personer från andra företag i 

koncernen deltar i syfte att utbyta erfarenheter med varandra. Arbetssättet går hand i hand med 

Christ et al. (2015) beskrivning att osystematisk rotation av revisorer kan bidra till högre 

kvalitet i finansiella rapporterna, upptäcka brister som kan bli till risker samt upptäcka 

avsiktliga fel i de finansiella rapporterna. Det kan argumenteras kring fördelen med att ha 

återkommande revision, där TMHS internrevision tre gånger per år kan anses bidra positivt till 

kvalité i de finansiella rapporterna i enlighet med Christ et al. (2015) teori. Vidare kan det ses 

fördelaktigt att “internrevisorerna” besöker olika företag inom koncernen för att ge och ta 

erfarenhet internt. Det kan dock diskuteras vilka nackdelar som internrevision flera gånger per 

år kan innebära. En fråga som diskuterats är huruvida denna mängd kontroller leder till 

effektivitet och förbättringar eller om det kan resultera i att bli en onödig stressfaktor.   
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6 RESULTAT 

Nedan presenteras slutsats följt av diskussion kring studiens slutgiltiga resultat och metod 

samt förslag till vidare forskning. 

___________________________________________________________________________ 

TMHSs sätt att organisera internkontroll innefattar att hela tiden sträva mot att nå mål, följa 

upp samt kontrollera och integrera. Företaget är medvetna om att internkontroll är ett levande 

arbete som aldrig kan bli fullständigt, och arbetar därför ständigt med att försöka förbättra den. 

Genom att TMHS ständigt arbetar för en effektiv internkontroll, arbetar de indirekt mot att 

förebygga uppkomsten av bedrägerier samt att upptäcka eventuella bedrägliga aktiviteter. Det 

finns etablerade ramverk för internkontroll och styrning, men inget konkret tillvägagångssätt 

eller system som garanterar att god internkontroll uppnås. TMHS organiserar sin verksamhet 

utifrån ramverket J-SOX och värderingarna samt rutinerna i TPS och The Toyota Way kan ses 

som utgångspunkterna vid internkontroll hos företaget. Med grund i att principerna är välkända 

och etablerade indikerar detta på att TPS och The Toyota Way faktiskt fungerar, dock ej att 

förglömma att implementeringen och efterlevnaden måste ske i relation med god ledning och 

medarbetarnas delaktighet. TMHS arbetar med uppföljning av internkontroll genom det årliga 

SAQ dokumentet och månadsvisa rapporter som skickas till Japan, där en del av 

internkontrollen även återfinns i form av återkommande, roterande internrevision. De 

taxonomiska och schematiska organiseringsmetoderna är två sätt att organisera ett företags 

interna kontroll, organiseringsmetoder som dock ej är omtalade och information om dessa 

endast återfinns i begränsad omfattning. TMHS arbetar med de båda metoderna i sina processer, 

vilken beror på situation och process, där det dock kan ses fördelaktigt för företaget att arbeta 

mer efter den schematiska i linje med företagets värdering att “gå till källan”. 

 

TMHS belyser att de viktigaste grundläggande förutsättningarna för att erhålla en väl 

fungerande internkontroll är utbildning och kompetens hos medarbetarna samt uppföljning efter 

internrevision. Företaget arbetar ständigt med dessa faktorer och har ett väl utformat arbetssätt 

för att introducera nyanställda och integrera alla i den interna kontrollen. I de förutsättningar 

som TMHS lyfter fram innefattas individen tydligt, individen kan sägas vara internkontrollen, 

där integreringen av de anställda samt deras delaktighet tillsammans med ledningen skapar 

vägen mot att uppnå verksamhetsmålen. “TPS-huset” som återfinns i avsnittet Analys och 

diskussion exemplifierar TMHSs individbaserade orienteringssätt och belyser att internkontroll 

ej kan fungera utan individer, huset rasar utan sina stöttepelare. 
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6.1 RESULTATDISKUSSION 
För att öka överförbarheten till andra företag är intervjuer med respondenter från fler än ett 

företag önskvärt för att skapa mer understöd och ett större omfång. TMHSs storlek och 

Toyotakoncernens kända kvalitetsarbete kan ha inverkat på resultatets positiva syn på företagets 

internkontroll, där ett mindre etablerat företag möjligtvis inte utvecklat samma goda 

internkontroll och resultatet därmed hade kunnat skilja sig från studiens. Vidare kunde studien 

givits bättre förutsättningar då pågående omorganisation, som ej var planerad vid första kontakt 

med företaget, kan ha påverkat innehållet. Detta resulterade i att antalet respondenter minskade, 

dock talar respondenternas samstämmiga svar i undersökningen för att ytterligare intervjuer ej 

hade påverkat resultatet. Det som kan ifrågasättas är om respondenterna vid intervjuer är öppna 

kring de faktiska brister som återfinns i företaget, eller om de väljer att undanhålla viss negativ 

information. Vidare kan sekretess påverkat insamlingen av information. 

6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Studiens resultat svarar för hur arbetet med internkontroll och styrning på ekonomi- och 

administrationsavdelningen i Toyota Material Handling Sweden AB ser ut. För att utöka 

vägledningen för hur ett företag kan organisera de faktiska kontrollaktiviteterna bör fler 

liknande undersökningar genomföras. För vidare undersökningar, kring internkontroll utanför 

redovisningens ramar, kan det vara av intresse att studera hur de andra avdelningar på företaget 

arbetar med internkontroll. För att skapa sig en mer generaliserbar bild av internkontroll och 

styrning kan vidare forskning förslagsvis innehålla fler företag i olika storlekar och därmed 

kunna dra en jämförelse kring storlekens betydelse för den interna kontrollen. En 

vidareutveckling av en studie likt denna är att undersöka, i flera företag, om företags olika mål 

med implementering av den interna kontrollen skiljer sig åt.  
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE FÖR FÖRBEREDANDE 

INTERVJU 

 Hur många anställda har ni på ekonomiavdelningen?  

 Vilka avdelningar finns i företaget och vad har de olika avdelningarna för roller? 

 Generellt kring företaget, vad har ni på Toyota i Solna för arbetsuppgifter? 

 Vad använder ni för affärssystem? 

 Påverkar moderbolaget ert sätt att redovisa, exempelvis värderingsmetod? 

 Upplever ni några problem er redovisning som ni jobbar för att lösa idag? 

 Har ni tidigare upplevt något problem som ni löst? 

  



 
 

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE FÖR SEMISTRUKTURERADE 

INTERVJU 

 Vilken är din roll i företaget? 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Vilka risker finns hos er vid redovisningen som kräver kontroll? 

 Hur hanteras dessa risker? 

 Vem kontrollerar riskerna? Är det ledningen? Tillsammans med medarbetarna? 

Vissa specifika medarbetare?  

 Intäkter 

 Hur hanteras risken/riskerna? 

 Vi har fått lära oss att intäkter alltid är en risk. Kontrollerar ni er 

intäktsredovisning extra? 

 Fakturering 

 Vad är problemen? 

 Hur hanteras risken/riskerna? 

 Hur hanteras risken/riskerna? 

 Internrevision 

 Hur går det till? 

 Hur fångas fel och risker upp, för att sedan åtgärdas/förebyggas? 

 

 

  



 
 

BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE FÖR INTERVJUER VIA MEJL 

Hur ni organiserar ert arbete med internkontroll och styrning: 

 Använder ni något ramverk vid er utformning av er interna kontroll, exempelvis COSO? 

Om ja, vilket och hur tillämpas det? 

 Vilka lagar samt regler efterlever ni? 

 Ni använder ibland schematisk och ibland taxonomisk organiseringsmetod, exemplifiera 

när ni använder det ena eller det andra? 

 Använder ni några andra modeller/metoder för att strukturera er interna kontroll? 

 Hur arbetar ni med att säkerställa en effektiv internkontroll? 

 Hur utvärderas att modeller, regelverk och ramverk efterlevs? 

 Arbetar företaget aktivt med den interna kontrollen? Om ja, hur? 

 Vad har företaget för mål med den interna kontrollen? 

 Vad är anledningen till att den interna kontrollen finns? 

 Påverkar moderbolaget ert sätt att arbeta med internkontroll? Om ja, hur? 

 Hur kommuniceras information om riktlinjer och rutiner för internkontroll ut till 

medarbetarna? 

 Har ni någon uppförandekod? Om ja, vad innefattar den? 

 Är du som medarbetare integrerad i hur den interna kontrollen är utformad? 

 Känner du dig som medarbetare delaktig med chans att påverka den interna 

kontrollen? 

 Om man genom intern kontroll upptäcker ett problem/en risk, hur hanterar man detta? 

Vilka åtgärder vidtas? 

 Vilka steg/delar i den interna kontrollen anser du är viktigast och varför? 

 Ni arbetar med att kontrollera era kunder genom kreditrating, i vilket syfte gör ni detta? 

Och hur följs det upp? 

 Vilka faktorer anser du är grundläggande för att den interna kontrollen ska fungera väl? 

 

Interrevision: 

 Hur ofta görs internrevision i företaget? 

 Hur utförs internrevisionen? 

 Vilka eller vem utför internrevisionen och byts personerna ut? Om ja, hur ofta? 

 


