
Örebro universitet 
Handelshögskolan 
Företagsekonomi, avancerad nivå, Självständigt arbete, 30 hp 
Handledare: Jan Greve 
Examinator: Gabriella Wennblom 
VT 2015-06-05 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Vad$kan$förklara$skillnaden$i$intern$kontroll$
mellan$företag$
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Amanda Appel 920229 
Josefine Hedström 921214 

!!



! 2!

Abstract!! 
Internal control has grown to be more important for companies all over the world, 

since owners’ need of transparency has increased significantly to make sure that 

employees act in accordance with the organization's best. But there are differences in 

how comprising the internal control is. This study aims to declare these differences in 

degree of internal control in Swedish companies. 
 

Four dissimilarities in companies has been produced from agency theory to help 

explain differences in the internal control. This has generated in four hypotheses 

about these dissimilarities related to the differences in degree of internal control in 

companies. 54 companies answered a questionnaire about their internal control and 

the dissimilarities between the companies were gathered through secondary data. 
 

The study's theoretical contribution is based on an agency theory perspective to 

explain the difference in the degree of internal control in companies. Differences in 

company size and group affiliation has emerged to influence the degree of internal 

control in companies as a tool to decrease the information asymmetry. These results 

leads to the conclusion that dissimilarities in companies can explain the degree of 

internal control. This precipitates in a practical contribution by clarifying how the 

owners of companies that have a large amount of employees and are included in a 

group affiliation are in need of a higher degree of internal control.  
 
Keywords: internal control, corporate governance, agency theory, ownership, 
information asymmetry 
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1.!Behovet!av!intern!kontroll!
1.1!Den!interna!kontrollens!framväxt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Intern kontroll har växt och blivit allt mer betydelsefullt för företag världen över då 

ägare och intressenters behov av insyn i företag har ökat avsevärt (Balans nr. 6-7, 

2010; Carcello, Hermanson & Raghunandan, 2005; Franck & Sundgren, 2010). 

Ägarnas sviktande förtroende och bristerna inom den interna kontrollen i företag 

uppdagades tidigt. På 1930-talet förvärvades firman McKesson & Robbins av en känd 

bedragare under ”alias”. En planerad expansion gjordes och kort därefter ansökte 

bolaget om konkurs. McKesson-skandalen blev en förstasidesrubrik genom arkivering 

av falsk finansiell information till Securities and Exchange Commission, (SEC), vilka 

har som uppgift från den amerikanska kongressen att skydda investerare och 

upprätthålla en välorganiserad samt rättvis marknad (SEC, 2013). (Brief, 1982 

refererad i Baker et al., 2006; Keats, 1982 refererad i Baker et al., 2006) Det skulle 

dock visa sig att de lagar som infördes på bolagsstyrningsområdet inte var tillräckligt 

effektiva (CFO world, 2010; Coates, 2007).  

 

På 2000-talet blåste nya bolagsbedrägerier och redovisningsskandaler upp till ytan. 

Den största var Enron-skandalen där oegentligheter i bokföringen förekommit, såsom 

bedrägeri och förskingring, bland annat hade ekonomichefen plockat pengar ur 

företaget. (Moeller, 2004, s.1-2) Samtidigt framkom det att Enron inte var det enda 

företaget där finansiella skandaler och konkurser uppstått utan det hände även i ett 

flertal av de amerikanska företagen. SEC insåg därför att det var deras ansvar att ta till 

åtgärder för att stoppa bedrägerierna och införde Sarbanes-Oxley-lagstiftningen, 

(SOX) i USA år 2002. Lagen infördes för att skapa en större kontroll för ägarna 

genom att skärpa den interna kontrollen i börsnoterade företag. (CFO world, 2010; 

Coates, 2007) Misslyckanden från revisorns sida i form av felaktigheter på grund av 

den mänskliga faktorn, revisorsbedrägeri, ekonomiska intressen eller personliga 

revisor-kund-relationer har idag blivit mindre till antalet tack vare SOX (Tackett, 

2004). 

 

Den amerikanska regleringen och kravet på transparens, det vill säga 

genomskinlighet, har även kommit att influera Sverige och rekommendationen 

Svensk kod för bolagsstyrning som trädde i kraft år 2005 (Balans nr. 1, 2006). Trots 

influenser från den amerikanska regleringen skiljer sig inte det svenska regelverket 
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från den bolagsstyrning som tillämpas i de övriga nordiska länderna (Franck & 

Sundgren, 2010). Den svenska koden gällde till en början endast bolag med ett 

marknadsvärde överstigande 3 miljarder kronor men under 2008 trädde en reviderad 

version i kraft som kom att gälla samtliga börsnoterade företag. Regler beträffande 

företagens organisation och redovisning behandlas i aktiebolagslagen samt 

årsredovisningslagen, vilka kompletteras med den svenska koden. Kompletteringen 

till lagarna som finns i regelverket ställer högre krav på vissa delar i bolagsstyrningen, 

vilket skall leda till bättre kontroll. Denna skiljer sig dock från den amerikanska 

lagstiftningen SOX som ska följas till punkt och pricka. Den svenska koden tillämpar 

en följ- eller förklaraprincip, vilket innebär att företag inte behöver följa samtliga 

punkter om de förklarar varför de väljer att inte följa den. Principen tillämpas om 

företaget anser att någon regel inte går att följa i verksamheten på grund av rådande 

omständigheter. (Bolagsstyrning, 2015) 

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som är ansvarig utgivare av Svenska kod för 

bolagsstyrning, utför varje år en undersökning av hur bolagen tillämpar koden för att 

se om den uppfyller sin funktion samt om det finns några svårigheter vid tillämpning. 

Utifrån undersökningen som gjordes 2014, som baserats på appliceringen av koden 

2013, kunde slutsatsen dras att det fortfarande finns många brister gällande detaljer i 

rapporterna avseende bolagsstyrningsredovisning. Samtliga uppgifter som krävs på 

dessa områden enligt årsredovisningslagen och koden framkommer inte. 

Undersökningen resulterar även i att färre antal avvikelser hos fler antal bolag 

uppstått. Detta kan ses som negativt då syftet med koden är att reflektera och 

synliggöra bolagsstyrningen i företagen. Bolagsstyrningen ska vara individuell för 

respektive bolag och det bör därför finnas ett större antal säregna lösningar. (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrnings årsrapport 2014) Samtidigt har fokus ökat på den interna 

kontrollen som är den del av bolagsstyrningen som försäkrar att det går rätt till i 

företaget. Allt fler företag inser fördelen med att ha en internrevisionsfunktion som 

bland annat undersöker företagets riskmiljö, gör riskbedömningar samt kontrollerar 

hur kommunikation och övervakning fungerar i företagen (Carcello, Hermanson & 

Raghunandan, 2005). 
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1.2!Vad!innebär!intern!kontroll? 
Transparens i företag var kravet som låg till grund för lagstiftningarna som skapade 

större insyn i företagens verksamhet samt förenklade rapporter som kom att vara 

lättare att följa och förstå (Kulzick, 2004). När det talas om intern kontroll framställs 

det vanligtvis som ett yttre krav för företag att anpassa sig till. Således kan det 

framförallt anses vara en fördel för aktieägare, kreditinstitut samt myndigheter. Intern 

kontroll bör även ses som en framgångsfaktor för företag då det i grunden handlar om 

att stödja uppnåendet av organisatoriska mål och skapa, förbättra samt skydda 

intressentvärde. (Wikland, 2012, s.11; IFAC, 2013)  

 

Intern kontroll definieras som en process, vilken ämnar ge en försäkran om att målen i 

verksamheten följs, att en tillförlitlig finansiell rapportering sker samt att efterlevnad 

av tillämpliga lagar och regler upprätthålls. Denna process utförs av organisationens 

styrelse, ledning och annan personal. (COSO, 1992) De yttre kraven om transparens i 

verksamheter kom framförallt från ägarna och regelverk gällande intern kontroll 

skapades främst för att ägarna skulle få större kontroll. Grunden i regelverken 

innefattar att ägaren ska få möjlighet att kontrollera och få insyn i verksamheten 

utifrån den interna kontrollen, för att säkerställa att de anställda agerar i enhetlighet 

med organisationens bästa. (CFO world, 2010; Coates, 2007)  

1.2.1!Vilka!behov!finns!för!intern!kontroll?!
Franck och Sundgren (2010) har studerat 97 noterade svenska bolag och fått fram 

resultatet att 2⁄3 av bolagen ökat sina investeringar i intern kontroll. Hela 68 procent 

av dessa företag påstod även att de skulle vidta ytterligare åtgärder inom den närmaste 

tiden för att förbättra den interna kontrollen. Feng, Li och McVay (2009) drar 

slutsatsen att kvaliteten på den interna kontrollen har en ekonomisk betydelse för 

effekten på interna verksamhetsrapporter och därmed även de beslut som baseras på 

dessa rapporter. Att ledningen fattar rätt beslut för att uppnå företagets mål är av 

intresse för ägare och intressenter (Mihret, 2014). Därför är det viktigt att det går att 

förlita sig på den information som ligger till grund vid beslutsfattande, då det bidrar 

till beslutskvalitet i företaget (Arwinge & Wikland, 2013). Det krävs således både 

djup och bred kunskap om företaget av de som arbetar med den interna kontrollen 

samt lojalitet för att förhindra bedrägerier och oegentligheter (Speklé, Hilco & van 

Elten, 2007; Kinney, 2000). 
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Aktieägarna kan försöka använda ett antal bolagsstyrningsmekanismer i form av 

övervakning av styrelsen för att säkerställa att de beslut som fattas ligger i ägarnas 

intresse (Fama & Jensen, 1983). Skenande ekonomisk osäkerhet ses som en drivkraft 

för ägare att upprätta intern kontroll när det kommer till att hantera och minimera 

riskerna. Detta innefattar att se till det egna beteendet och handlingar inom företaget 

som endast kan påverkas av en själv och inte av yttre omvärldsfaktorer. (Addis, 2014) 

Resultat av tidigare forskning visar på att en hög grad av interna kontrollaktiviteter, 

som exempelvis godkännanden, uppföljningar och kontrollräkning, samt låg grad av 

övervakning säkerställer en större effektivitet i systemet för intern kontroll. Å andra 

sidan kan det även ses att en hög grad av kontroll och en hög grad av övervakning 

från ägarens sida leder till en mycket effektiv intern kontroll. (Agbejule & Jokipii, 

2009) Övervakning av verksamheten antas dock inte bli lika relevanta om ägarna är 

verksamma inom företaget och på så sätt har en koppling till VD:n. Kravet på 

övervakning kan även variera beroende på bland annat den uppskattade förmågan i 

ledningsgrupp och av VD, nivån av sammanhållning, nuvarande ekonomiska 

förhållanden samt omvärldsrisker. (Bonazzi & Islam, 2007) Andra studier har dock 

påvisat motsatsen; ett ägarlett företag där ägarna innehar majoriteten av aktierna 

tenderar att ha ett större fokus på den interna kontrollen för att genom stärkta 

kontroller visa att deras intresse för vinstutdelning och avkastning inte speglar 

beslutsfattandet i företaget (Sarens & Abdolmohammadi, 2011). Det finns därmed 

olika resonemang kring skillnaderna i graden av kontroller i företaget, dels utifrån 

ägarens egen insyn och deltagande i företaget, men även utifrån risktagande i form av 

att se till det egna beteendet inom företaget och de handlingar som sker i upprättandet 

av den interna kontrollen. 

1.2.2!Varför!finns!det!olika!behov?!
Den separation som uppstår mellan ägande och styrning i ett aktiebolag bidrar till att 

företagsledningen får en viss makt över verksamhet (Tsegba, Wilson & Ene, 2014; 

Royaee & Dehkordi, 2013; Mallin, 2013, s.17-18). Denna makt och det inflytande 

som ägaren har i företaget kan dock variera när det gäller kunskap om verksamheten 

(Kogut & Zander, 1992). Brott som förskingring och ogenomtänkta investeringar som 

kan leda till ett företags förlust kan ske utan ägarens vetskap. För att detta inte ska 

inträffa krävs övervakning och transparens av verksamheten för att säkerställa 

användningen av företagets resurser samt för att försäkra att ledningen verkar i 
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ägarnas intresse (Tsegba, Wilson & Ene, 2014). En väsentlig skillnad mellan ledning 

och ägare uppkommer ofta kring långsiktiga och kortsiktiga intressen. Detta då 

ledningen har en tendens att satsa på planer för eget välbefinnande och inte 

uppmärksamma företagets intressen och de främsta målen i verksamheten. (Royaee & 

Dehkordi, 2013) Ägarna kan ställa sig frågorna; Vilka incitament har de anställda att 

vara trogna gentemot ägarna?, Vilka möjligheter har de att använda företagets 

förmögenhet för sig själva? och; Vilka legala eller andra gränser finns för att de 

anställda inte ska stjäla? (Black, 1992). Det blir därmed märkbart att det framkommer 

en spänning mellan ägare och ledning på grund av separationen mellan ägarskap och 

kontroll (Tsegba, Wilson & Ene, 2014; Mallin, 2013, s.17-18).!

!

Behovet av intern kontroll kan även variera beroende på företagets egenskaper 

(COSO, 1994), och enligt Kinney (2000) bör den interna kontrollen skilja sig åt 

beroende på organisationen, kulturen och verksamheten. Som tidigare nämnts är 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning oroat över de likartade rapporterna avseende 

bolagsstyrning i Sverige. På samma sätt som dessa bör vara individuellt utformade 

ska även den interna kontrollen skilja sig åt i bolag som är verksamma inom olika 

branscher eller har olika företagspolicys att förhålla sig till. Även Alchian och 

Demsetz (1972) betonar organisationens olika egenskaper som en del i processen när 

det gäller olikheter i företags beteende i den interna kontrollen. Storlek har enligt 

tidigare studier påvisats vara en faktor som påverkar varierande ägarstruktur i företag. 

Större företag tenderar att ha en mer diffus ägarstruktur, vilket leder till att det blir 

svårare att kontrollera de företagsbeslut som fattas (Demsetz & Lehn, 1985). Tidigare 

studier har undersökt externa faktorers påverkan på den interna kontrollen och hur det 

leder till effektivitet i företaget (Jokipii, 2010). Vidare har även studier gjorts där man 

sett till kvaliteten av den interna kontrollen på den svenska marknaden och menar att 

spritt ägande leder till en högre grad av kvalitet i den interna kontrollen. Även stora 

företag med en stor del av processerna utomlands är benägna att ha högre kvalitet på 

den interna kontrollen medan företag med högre belåningsgrad tenderar att ha en 

lägre kvalitet. (Franck, 2009)  

!

Uhlaner, Wright och Huse (2007) menar att privatägda företag har ett behov av olika 

typer av styrning beroende på var de befinner sig i sin livscykel, vilket leder till att det 

blir en utmaning för ägarna att anpassa och få förståelse för den interna kontrollen. 
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Filatotchev och Wright (2011) anser att betydelsen av ägandet är en viktig 

samhällsstyrningsfaktor där ett stort behov av forskning finns inom intern kontroll när 

det gäller äganderollen, separation mellan ägare och styrelse samt genom den roll 

företaget har på marknaden. Forskningen inom intern kontroll ses även som 

begränsad till endast två komponenter, nämligen interna kontrollaktiviteter samt 

uppföljning, och därmed efterfrågas framtida forskning för att se till interaktionen 

mellan andra komponenter i det interna kontrollsystemet (Agbejule & Jokipii, 2009). 

 

1.3!Olikheter!i!den!interna!kontrollen 
Utifrån den forskning som presenterats uppkommer skiljaktigheter i genomförandet 

av intern kontroll i form av variationer i hur omfattande kontrollen bör vara. Tidigare 

studiers fokus ligger främst på ägarnas och externa faktorers påverkan på den interna 

kontrollen samt på företagets effektivitet (Jokipii, 2010). Ägare tenderar att ha olika 

behov, vilket speglas i den interna kontrollen och dess utformning för att 

oegentligheter inom företaget inte ska förekomma. (Tsegba, Wilson & Ene, 2014; 

Royaee & Dehkordi, 2013) Oro inom företaget kräver en hårdare kontroll från 

ägarnas sida och vice versa. Detta bidrar till att ägare är olika aktiva i frågan om 

intern kontroll, vilket skapar en diversifiering kring hur aktiva ägarna ska vara i 

företaget för att den interna kontrollen ska fungera på bästa sätt (Bonazzi & Islam, 

2007). Ägarna har även på grund av företagets olika egenskaper olika möjligheter att 

utöva makt och inflytande över verksamheten (Tsegba, Wilson & Ene, 2014; Royaee 

& Dehkordi, 2013; Kogut & Zander, 1992). Även ekonomiska osäkerheter i form av 

riskhantering har bidragit till att dessa behov uppkommit och ses därmed som en 

drivkraft för ägarna i den interna kontrollens utformning (Feng, Li & McVay, 2009; 

Addis, 2014). Hur den interna kontrollen ser ut skiljer sig däremot mellan företag 

(COSO, 1994; Kinney, 2000; Uhlaner, Wright & Huse, 2007; Filatotchev och Wright, 

2011). Varför uppkommer skillnader i företagens beteenden avseende graden av 

intern kontroll när den anses så viktig? Detta resonemang kring skillnader i företags 

beteende när det gäller den interna kontrollen ligger till grund för forskningsfrågan: 

 

Vad kan förklara skillnaden i graden av intern kontroll mellan företag? 
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Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad som kan förklara skillnaden i 

graden av intern kontroll mellan företag. Detta kommer att analyseras genom att se 

om ett orsakssamband, kausalitet, råder mellan olikheter i företags egenskaper och 

graden av intern kontroll. Kausalitet eller orsakssamband definieras som det 

förhållande som råder mellan en viljestyrd handling och dess konsekvenser genom att 

handlingen framkallar en verkan, allt som sker har en orsak. Den “verkande” orsaken 

är det som frambringar ett ting eller en händelse, det vill säga företags egenskaper 

påverkar hur graden av intern kontroll ser ut i företaget. (Nationalencyklopedin, 

2015). Studien har sin grund i ett agentteoretiskt perspektiv. Med agentteoretiskt 

perspektiv menas att det är utifrån agent-principal-relationen, det vill säga relationen 

mellan ägare och VD, som egenskaperna som studerats utformats ifrån. Studien sker 

på företagsnivå genom att en webbenkät besvarats av den person på företaget som har 

intern kontroll som arbetsuppgift för att studiens syfte ska kunna uppnås. 

 

Studiens teoretiska bidrag är att utifrån ett agentteoretiskt perspektiv förklara 

skillnaden i graden av intern kontroll mellan företag. Detta utfaller även i ett praktiskt 

bidrag genom ett förtydligande av hur graden av intern kontroll skiljer sig åt och vilka 

ägare som är i behov av starkare kontroller.  
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2.!Teori!om!olikheter!i!den!interna!kontrollen 
I inledningen till detta avsnitt ges en utförlig definition av intern kontroll. Därefter tas 
tidigare studier upp samt deras teoretiska utgångspunkt, vilket utmynnar i en 
motivering till i vilken teori denna studie tar sitt avstamp. Vidare beskrivs egenskaper 
i företag som påverkas av den valda teorin, vilket senare leder fram till studiens fyra 
hypoteser. 
 

2.1!Intern!kontroll 
Intern kontroll är en process som består av pågående uppgifter och aktiviteter i 

verksamheten. Denna process drivs av företagets styrelse, ledning samt annan 

personal, och syftar till att ge en rimlig försäkran avseende uppnåendet av målen för 

verksamheten, den finansiella rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och 

förordningar. Kontrollen påverkar alla nivåer och delar av organisationen och är inte 

endast begränsad till uppföljning av ekonomi. Intern kontroll kan till exempel omfatta 

riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av 

lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs. 

(COSO, 1992) 

 

För att förstå vad intern kontroll är kommer definitionen av närliggande begrepp 

gällande kontroll och styrning av företag att diskuteras. Ekonomistyrning är till 

skillnad från intern kontroll en avsiktlig påverkan på ett företags verksamhet för att nå 

ekonomiska mål. Genom detta handlar ekonomistyrning till stor del om planering 

med hänsyn till förväntade förhållanden och anpassning mot oväntade händelser samt 

uppföljning och utvärdering av rapporter. Mer information om ekonomiska styrmedel 

ingår i ekonomistyrningen såsom priser, kostnader, resursåtgång och 

marknadspotential. (Nationalencyklopedin, 2015) Revision handlar om en granskning 

i efterhand av ett företags redovisning i syfte att ge upplysning om redovisningens 

tillförlitlighet och ledningens sätt att förvalta organisationen. Det finns två olika typer 

av revision. Extern revision avrapporteras i anslutning till årsredovisningen i en 

revisionsberättelse där revisorn antingen tillstyrker eller avstyrker fastställandet av 

redovisningen samt att ledningen beviljas ansvarsfrihet. (Nationalencyklopedin, 2015) 

Internrevision är istället en funktion som finns i vissa större företag. Då arbetar 

personer efter ledningens uppdrag med att granska säkerheten och effektiviteten i 

rutinerna för ekonomistyrningen. Detta utgör sedan underlag för den externa 

revisionen. (Nationalencyklopedin, 2015) Dessa begrepp skiljer sig från intern 
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kontroll då det är en process som påverkas av människorna inom organisationen och 

inte endast är begränsad till uppföljning av ekonomi, utan samtliga nivåer och delar 

av organisationen är involverade i arbetet (COSO, 1992).  

 

2.2!Teoretiska!överväganden! ! ! ! !  
För att skapa förståelse för de teoretiska överväganden som gjorts i denna studie har 

en positionering skett utifrån vad som tidigare studerats när det gäller skillnader i den 

interna kontrollen inom olika teorier, vilket presenteras i kommande avsnitt. Dessa 

utmynnar sedan i studiens teoretiska utgångspunkt. 

2.2.1!Studier!inom!contingencyteori 
Contingencyteori, även kallad situationsteori, innefattar att en organisation är 

uppbyggd genom olika omgivningsfaktorer som påverkar och utvecklar utformningen 

av dess olika kontrollsystem (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2001, s.71-72; Islam & 

Hu, 2012). Många contingencystudier har utförts inom internredovisning där 

konsekvenserna av en anpassning till två eller flera externa faktorer i relation till 

effektivitet inom organisationen har undersökts. Det som framkommit är att det inte 

finns ett bästa sätt att organisera på utan det beror på faktorer i omgivningen. (Islam 

& Hu, 2012) En tidigare studie som har gjorts utifrån ett contingencyperspektiv har 

sett till externa faktorers påverkan på intern kontroll och hur detta leder till effektivitet 

i företaget. De externa faktorer, i form av egenskaper, som i studien ansetts påverkas 

av omvärlden och därmed varit intressanta att undersöka var strategi, storlek, 

organisationsstruktur, miljöosäkerhet. Studiens resultat visar att de externa faktorerna 

påverkar den interna kontrollstrukturen och dess observerade effektivitet. (Jokipii, 

2010) Andra studier där dessa externa faktorer har varit relevanta har dels undersökt 

effektiviteten av ekonomistyrning (Chenhall, 2003; Fisher, 1998) samt kopplingen 

mellan informationssystem tillhörande redovisning och contingencyteorin (Gordon & 

Miller, 1976). Birkinshaw, Nobel och Ridderstråle (2002) har undersökt uppnåendet 

av effektivitet inom organisationen med kunskap som en contingencyvariabel. 

“Strategy, control activities, monitoring and effectiveness” är titeln på Agbejule och 

Jokipiis (2009) studie gjord i Finland, där det ges en djupare förståelse för olika 

strategiska inriktningars påverkan på effektiviteten i företag, beroende på 

komponenterna kontrollaktivitet och uppföljning inom den interna kontrollen.  
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2.2.2!Studier!inom!agentteori! 
Inom agentteorin har flertalet studier gjorts med ägarstrukturen, i form av separation 

mellan ägare och VD, i företag kopplat till agentteorin (Tsegba, Wilson & Ene, 2014). 

Bland annat har det undersökts hur variationen av ägarstruktur ur ett agentteoretiskt 

perspektiv ser ut genom att se till ägarens separation från kontroll av företagsbeslut 

för att uppnå vinstmaximering. (Demsetz & Lehn, 1985) Även studier där 

internrevisionen studerats ur ett agentteoretiskt perspektiv har utförts där 

internrevisionen ses bestå av ett kontrakt mellan ägare och VD samt se till de 

övervakningskostnader som uppkommer i detta kontrakt (Adams, 1994; Ettredge, 

Reed & Stone, 2000). Vidare har en studie utvecklat och testat en modell innehållande 

faktorer som förknippas med internrevisionsfunktionen. Dessa faktorer innefattar 

egenskaper såsom revisionskommitté, interna revisionsegenskaper, uppdrag i form av 

intern revisionsverksamhet som utförs av andra samt organisationsegenskaper såsom 

storlek och antal utländska dotterbolag som organisationen besitter. Därmed har 

internrevision kopplat till organisationens egenskaper undersökts utifrån ett 

agentteoretiskt perspektiv genom att internrevisionen utförs av en agent på uppdrag av 

en principal. (Anderson et al., 2012) Sarens och Abdolmohammadi (2011) har även 

dessa sett till företagets olika egenskaper, vilka utformats från agentteorin med 

ägarskapet som grund, i relation till antalet internrevisorer i företaget.  

 

Flertalet studier om bolagsstyrning kopplat till intern kontroll har även undersökts 

med agentteorin som utgångspunkt (Roberts, 2001; Royaee & Dehkordi, 2013; 

Filatotchev & Wright, 2011; Bonazzi & Islam, 2007; Liu & Miao, 2006). Roberts 

(2001) omformulerar problemet med ägarstyrning genom en förskjutning av 

analytiskt fokus, bort från problemen med att säkra intressen hos avlägsna ägare, till 

en förståelse av processer av ansvar och dess effekter. I Sverige har även en studie 

utförts av Franck (2009) gällande nyttan med intern kontroll sett till kvaliteten med 

agentteorin som utgångspunkt där agentteorin använts som verktyg för att se till det 

egenintresse som uppstår hos ägare och VD. Utfallet av studien var att spritt ägande 

leder till en högre grad av kvalitet i den interna kontrollen. Berle & Means (1932, 

refererad i Tsegba, Wilson & Ene, 2014) lade fram grunden för användningen av 

agentteorin för att se till ägarstruktur och ägarförhållanden i en verksamhet.  
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2.2.3!Teoretisk!utgångspunkt! ! ! ! !  
Organisationsteori, transaktionskostnadsteori och agentteori ses av Wieland (2005) 

som de teorier i Europa som kan förklara bolagsstyrningen. Organisationsteori 

beskriver och analyserar företag och förväntningar som bland annat avser struktur och 

styrning (Nationalencyklopedin, 2015). Denna teori hjälper organisationen att utnyttja 

sina resurser och lösa konflikter bland personalen (Daily, Dalton & Cannella, 2003). 

Inom transaktionskostnadsteorin identifieras kostnader som uppstår i ett 

avtalsförhållande där tvetydiga kontrakt involverar parterna att försöka vinna fördelar 

genom avtalet (Hart, 1995). Denna studies fokus behandlar däremot samspelet mellan 

ägare och ledning i kontroll och styrning av ett företag. Bolagsstyrning, eller så kallad 

ägarstyrning, ger struktur genom den målsättning som finns i företaget. Detta genom 

att medel för att uppnå mål sätts upp samt genom att övervakning av resultaten sker 

(OECD, 2004), vilket bidrar till att ägaren får kontroll över vad som sker i 

verksamheten genom användandet av intern kontroll.  

 

Inom agentteori har bolagsstyrning noterats som system och mekanism för att styra 

beteenden samt intressen hos ledningen (Royaee & Dehkordi, 2013). Den 

dominerande teoretiseringen när det gäller att se till bolagsstyrningsrelationer är 

agentteorin (Alchian & Demsetz, 1972). Filatotchev och Wright (2011) säger att det 

finns ett stort behov genom framväxandet av den agentteoretiska 

forskningslitteraturen när det kommer till viktiga bolagsstyrningsmekanismer i form 

av den roll och karaktär som ägaren har samt sammansättningen av styrelse för att 

uppnå kontroll i företaget. Franck (2009) menar att ett agentteoretiskt perspektiv 

använts vid undersökandet av intern kontroll främst i USA och därmed kan det även 

vara av intresse att se till de svenska företagens beteende. Således, med tidigare 

resonemang som grund, anses agentteorin som mest lämplig för att förklara den 

interna kontrollstrukturen eftersom agent-principal-relationer har kunnat identifieras 

bland interna intressenter i ett företag. 

 

2.3!Agentteori 
Skillnader inom den interna kontrollen kan bli tydliga med hjälp av agentteorin som 

bygger på organisationens styrnings- och kontrollproblem utifrån ägares, investerares 

samt externa intressenters synvinkel (Hatch, 2002, s.366; Liu & Miao, 2006). 

Grundidén med teorin ligger i ett avtal mellan principal och agent, det vill säga ett 
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förhållande mellan två parter; en uppdragsgivare och en uppdragstagare, vilket bör 

spegla en effektiv organisation. (Eisenhardt, 1989) Separationen mellan ägande och 

kontroll har lett till problematiken som uppstår inom agentteorin. Agentproblemet har 

således uppstått ur att både agent och principal agerar för att tjäna sina egna ändamål. 

I denna studies fall ligger tanken i att VD:n ses som agent, vilken fått ett uppdrag att 

göra ett så bra arbete som möjligt i företaget utav ägaren, det vill säga relationen som 

råder mellan dessa parter bygger på ett kontrakt. (Jensen & Meckling, 1976) För att 

ägarna ska kunna kontrollera vad som händer i företaget och VD:n agerar enligt detta 

kontrakt krävs intern kontroll (Eisenhardt, 1989; Liu & Miao, 2006).  
 

Inom en organisation finns det minst en individ som motiveras av självintresse, vilket 

bidrar till att en spänd relation uppstår mellan principal och agent (Abdel- Khalik, 

1993). Interna agentkostnader, det vill säga kostnader som uppstår på grund av 

relationen mellan agent och principal, uppkommer när ägaren strävar efter att 

begränsa utrymmet för egenintresse hos VD:n. Målet för ägaren blir att övervaka 

genom att använda intern kontroll samt skapa incitament för agenten att agera för 

organisationens bästa. (Ettredge, Reed & Stone, 2000)  

2.3.1!Nyttomaximering!och!målkonflikt 
Flertalet forskare talar om en risk för målkonflikter. Detta då agent och principal kan 

ha skilda målsättning i arbetet med grunden i att människor är individualister som 

agerar i självintresse. (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997; Eisenhardt, 1989; 

Abdel-Khalik, 1993) Den interna kontrollen kan därmed skilja sig åt när det kommer 

till att utvärdera och förbättra processerna inom företaget. Denna skilda målsättning 

kan kopplas till nyttomaximering och egenintresse utifrån att VD:n har en viss 

målsättning med att genomföra arbetet medan ägarna har en skiljaktig målsättning. 

Båda parter i förhållandet strävar därmed efter att nyttomaximera, vilket gör att intern 

kontroll kan användas som verktyg för att se till att dessa arbetar i samma riktning. 

Ägarna vill ha en fullständig intern kontroll för att uppnå ökat förtroende i företagets 

redovisning samt kvalitet i den finansiella rapporteringen och det blir då viktigt att 

ägare och VD arbetar efter samma målsättning. Genom intern kontroll blir VD:n 

tvungen att vidarebefordra mer information om verksamheten och de processer som 

utförs till ägaren som i sin tur får ökat förtroende för att VD:n agerar i riktning med 

företagets målsättning. (McMullen, Raghunandan & Rama, 1996; Hermanson, 2000)  
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2.3.2!Informationsasymmetri 
Den informationsasymmetri som uppkommer inom agentteorin har sin grund i att 

agenten vet mer om de uppgifter som utförs i verksamheten än principalen (Tosi & 

Gomez- Mejia, 1989). Detta kan ses i att VD:n har god insyn i verksamheten och 

kunskap om de processer som sker i företaget samt möjlighet att styra organisatoriska 

resurser. VD:n har även en inblick i informationssystemet utifrån osäkerhet, 

incitament och risker, vilket kräver kunskap i att hantera och utläsa information. På 

grund av detta kan det vara svårt för ägaren att få insyn i verksamheten, vilket bidrar 

till att användandet av intern kontroll kommer in i bilden. Den interna kontrollen ses 

därmed som ett verktyg som principalen kan använda för att kontrollera agenten när 

principalen inte har tillräcklig kunskap inom verksamhetsområdet. Detta 

agentproblem refereras till “moral hazard” och beror på att agenten handlar i det 

egenintresse som beskrivits ovan, vilket kan uppstå när principalen inte har tillgång 

till all befintlig information när ett beslut ska fattas av agenten. (Eisenhardt, 1989) 

Denna situation kan uppstå när VD:n fattar ett beslut i verksamheten på grund av att 

denne har detaljkunskap om verksamheten samtidigt som ägarna inte har tillräcklig 

insyn och kan därmed inte bedöma om detta beslut är det bästa för företaget.  

 

Bolagsstyrning ses som ett sätt för företag att minimera den informationsasymmetri 

som kan uppstå mellan VD och ägare. Genom upprättandet av en kod för 

bolagsstyrning tvingas företag att lämna ut mer information om företaget. Dessa 

uppgifter offentliggörs sedan, vilket leder till att ägaren kan använda denna 

information för att utvärdera om VD agerar enligt vad som är överenskommet. 

(Mallin, 2013, s.17-18) Andra åtgärder som går att tillämpa när 

informationsasymmetri uppstår är att ett kontrakt mellan ägaren och VD:n upprättas 

(Jensen & Meckling, 1976). I dessa kontrakt kan VD:n få en belöning för att 

motiveras till att jobba efter ägarens intresse samt för att minska 

informationsasymmetrin dem emellan. Den belöning som VD:n erbjuds kan vara 

beteendeorienterad, i form av lön och hierarkisk styrning, eller resultatorienterad, i 

form av provision eller överföring av äganderätt. (Eisenhardt, 1989)  

!

2.4!Egenskapers!påverkan!på!den!interna!kontrollen 
Ägarna har på grund av olikheter i företagets egenskaper olika möjlighet att utöva 

makt och inflytande över verksamheten (Tsegba, Wilson & Ene, 2014; Royaee & 
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Dehkordi, 2013; Kogut & Zander, 1992). Alchian och Demsetz (1972) betonar 

organisationens egenskaper som en del i processen för intern kontroll. Således 

kommer egenskaper i företag vidare att undersökas i form av interna faktorer, vilka 

utformats med agentteorin som grund. Genom att se till egenskaperna i företag utifrån 

ett agentteoretiskt perspektiv ges en tydligare inblick i att ägare tenderar att ha olika 

behov när det gäller övervakning av verksamheten och dess processer. Därmed 

utformas den interna kontrollen som ett system för att tillgodose dessa behov. 

2.4.1!Storlek 
Storleken på organisationen är en avgörande faktor när det kommer till agent-

principal-relationen och den informationshantering som denna innefattar. Flaa et al., 

(1995, s.139) hävdar att: “Ju fler led som informationen ska passera genom, desto fler 

blir möjligheterna till förvrängning och missförstånd”. Merchant (1981) instämmer 

och menar att kommunikationen i en organisation tenderar att bli ett problem ju större 

organisationen blir. Därmed kan det antas att ägare till större företag bör efterfråga 

mer information om den interna kontrollen för att minska graden av 

informationsasymmetri. Många av de större företagen har därför controllers som 

arbetar med intern kontroll i företagen för att minska informationsasymmetri 

(Chatham, 2004; Atiase, 1986, refererad i Chatham, 2004). 

 

Storlek ses därmed som en variabel som kan relateras till hög grad av agentkostnader, 

det vill säga kostnader för övervakning, i ett företag (Wellalage & Locke, 2010). 

Enligt agentteorin ökar behovet av övervakning ju större informationsasymmetri som 

råder mellan VD och ägare. Om storlek påverkar informationsasymmetrin betyder det 

även att ett företag med många anställda bör ha en hög grad av 

informationsasymmetri. Antalet anställda anses därmed även ha en påverkan på antal 

personer som arbetar med den interna kontrollen i företaget (Sarens & 

Abdolmohammadi, 2011). Franck och Sundgren (2010) hävdar att större företag 

satsar mer på den interna kontrollen då det är mer kostnadseffektivt för dem. Detta har 

även Goodwin-Stewart och Kent (2006) undersökt i sin studie och funnit ett positivt 

samband, och därmed blir storlek en intressant egenskap att undersöka relaterat till 

intern kontroll. I mindre organisationer är direkt övervakning eller muntlig 

information mer lämplig, vilket är omöjligt i en större organisation med större 

diversifiering och fler antal kommunikationskanaler. (Merchant, 1981)  
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Storleken på en organisation är även relaterad till tillgången på resurser samt intern 

differentiering, vilket leder till att ett behov för ett mer utvecklat kontrollsystem 

uppstår (Jokipii, 2010). Detta blir särskilt viktigt i en stor organisation för att ägaren 

ska minimera informationsasymmetrin. Resultat visar på att små företag med 

finansiella rapporteringsproblem är mindre benägna att använda sig av ett internt 

kontrollsystem (McMullen, Raghunandan & Rama, 1996). Williams och Rockman 

(1992) menar att det inom små företag är viktigt att VD:n har en positiv inställning till 

genomförandet av interna kontroller för att en analys ska ske angående processerna i 

verksamheten. Det betyder alltså inte att informationsasymmetri inte finns i mindre 

företag, men att den antas vara större i stora företag, vilket medför att graden av intern 

kontroll bör vara högre.  

     

Det har gjorts ett antagande att graden av intern kontroll kan skilja sig åt beroende på 

företagets storlek på grund av den informationsasymmetri som uppkommer mellan 

ägare och VD. Detta samband anses även intressant att undersöka då Anderson et al. 

(2012) hävdar att internrevisionens storlek påverkas av bland annat företagets storlek. 

Därmed kan det antagande om att graden av intern kontroll är högre i större företag 

vara värt att undersöka. Detta leder fram till den första hypotesen:    

   

H1: Stora företag har en högre grad av intern kontroll än mindre företag 

2.4.2!Kunskap!! ! ! ! !  
Ett annat problem som kan uppstå när ägaren inte har tillgång till all befintlig 

information i en verksamhet när ett beslut ska fattas kallas “moral hazard” 

(Eisenhardt, 1989). Detta kan uppkomma när VD:n innehar detaljkunskap om 

verksamheten samtidigt som ägarna inte har tillräcklig insyn. Genom detta har ägaren 

inte tillgång till all befintligt information angående de beslut som VD:n fattar. 

Kunskapen som VD:n innehar om verksamheten genererar i att denne vet vad saker 

och ting betyder samt hur man arbetar. Denna kunskap kan leda till 

informationsasymmetri då VD:n har större kunskap om verksamheten än ägaren. 

(Kogut & Zander, 1992) 
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Informationsasymmetri uppstår främst inom kunskapsöverföring i kunskapsintensiva 

företag. Kunskapsintensiva verksamheter kan hindra gemensamt arbete inom 

organisationen på grund av den kunskapsöverföring som då måste ske. Detta kan ses i 

agentteorin genom att VD:n måste överföra sin kunskap om verksamheten till ägaren, 

vilket kan vara svårt i en verksamhet som är komplicerad att förstå och sätta sig in i. 

Denna typ av kunskap kan ses som “inbäddad” i organisationen. Ett exempel på en 

sådan kunskapsintensiv verksamhet är organisationer som arbetar med tekniskt arbete 

på hög nivå eller företag inom bioteknikindustrin med komplicerade processer att 

sätta sig in i (Levitas, Baker & Ahsan, 2011; Feser & Proeger, 2015). (Lam, 1997) 

Även företag som i hög grad bedriver forskning och utveckling kan öka det 

potentiella problemet gällande informationsasymmetri mellan VD och ägare. Detta 

kan ske på grund av att höga FoU-kostnader är rotade i en “tyst kunskap” som är 

underförstådd och självklar för de som arbetar i verksamheten, vilken är svår att 

kommunicera till externa parter såsom ägare. Därmed kommer ägaren att få problem 

när det gäller övervakningen av verksamheten. (Levitas, Baker & Ahsan, 2011) Stor 

informationsasymmetri mellan ägare och VD tenderar att leda till misstro och 

osäkerhet på grund av att ägaren endast innehar externt kunnande (Feser & Proeger, 

2015). 

      

Kogut & Zander (1992) samt von Hippel (1988, refererad i Birkinshaw, Nobel & 

Ridderstråle, 2002) hävdar att praktisk skicklighet och sakkunskap är något som 

många företag finner önskvärt att ha för att uppnå ett effektivt system för intern 

kontroll. Det krävs därmed både djup och bred kunskap om företagets verksamhet av 

de som arbetar med intern kontrollen samt lojalitet för att förhindra bedrägerier och 

oegentligheter och för att rätt information tas fram till ledningens beslutsfattande 

(Speklé, Hilco & van Elten, 2007).  

      

Utifrån att kunskap om verksamheten kan bidra till informationsasymmetri mellan 

ägare och VD har den andra hypotesen utformats:  

     

H2: Kunskapsintensiva företag har en högre grad av intern kontroll än företag 

som inte är kunskapsintensiva 

!
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2.4.3!Utlandsägda!företag 
Den globala ekonomin har lett till att det är av ökad betydelse att en internationell 

strategi upprättas i företag (Fernandez och Nieto 2005). Att etablera sig internationellt 

ses som viktigt när det kommer till ökad lönsamhet och tillväxt (Zahra och Garvis 

2000, refererad i Chen, Hsu & Chang, 2014). George, Wiklund och Zahra (2005) 

menar att en internationalisering är en konkurrenskraft men det är även förenat med 

osäkerhet och komplexitet, vilket bidrar till risktagande från ägarens sida (Fernandez 

och Nieto 2005; Chen, Hsu & Chang, 2014). På grund av detta blir utländska ägare 

allt mer benägna att söka möjlighet till större kontroll över sina investeringar 

(Moskalev, 2009). 

 

Ett sätt att fylla de luckor som uppstår mellan utländska ägare och VD är 

informationskrav. Detta på grund av att det uppstår en förskjutning mellan de 

utländska ägarnas intressen och den internationella organisationens beteende. För att 

kontrollera beteendet bör därmed övervakning och kontrakt upprättas, vilket kan 

göras genom användandet av intern kontroll. (Nielson & Tierney, 2003) Choi et al. 

(2013) menar att utländskt ägande kan ses utifrån agentteorin genom den 

informationsasymmetri som uppkommer mellan ägare och VD. Vidare kan 

information om internationella marknadsförhållanden samt internationell 

informationshantering skilja sig mellan företag och vara svåra för ägaren att sätta sig 

in i (Fernandez & Nieto, 2005). Detta kan vara svårt på grund av att företaget måste 

anpassa sig efter det lands omständigheter och inhemska reglering som de är 

verksamma inom (Paloni & Zanardi, 2006). VD:n får en kontrollerande position med 

stor och överlägsen tillgång till information gentemot ägaren. 

 

Med detta som grund kan antas att det finns ett samband mellan utlandsägda företag 

och ökad informationsasymmetri. Utlandsägda företag är vanligtvis även mer benägna 

att använda sig av internationella revisorer, incitament såsom belöningar som 

riktlinjer och vägledning, samt en långsiktig investeringsplan för att minska 

informationsgapet (Choi et al., 2013). Resultat visar även på betydande förbättringar i 

företagets resultat när det gäller utlandsägda företag och den interna kontrollen i dessa 

(Tsegba, Wilson & Ene, 2014). Detta resonemang har lett fram till den tredje 

hypotesen: 
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H3: Utlandsägda företag har en högre grad av intern kontroll än inhemska 

företag 

2.4.4!Koncernstruktur! 
I samband med att ett företag väljer att expandera kan detta bidra till att företaget 

bildar en koncern. Koncerner uppstår när företag investerar i andra företag, det vill 

säga köper en andel eller samtliga aktier i företaget (Shyu, 2013). Om ett företag äger 

50 % eller mer av aktierna i ett annat företag bildas en koncern. Det företag som 

köper upp det andra företaget blir då moderbolag medan det företag som blir uppköpt 

kallas dotterbolag. (Nationalencyklopedin, 2015) De flesta koncerner är förbundna 

med hård kontroll eftersom moderbolaget och dess ägare vill ha en god insyn i 

dotterbolaget. Stark kontroll kan även uppkomma trots att majoriteten av aktierna inte 

är ägda, ägarna kallas då minoritetsägare. Genom att ha kontroll i dotterbolaget och 

ett starkt inflytande i beslutsfattandet kan moderbolaget bestämma över dotterbolagets 

företagsstrategi och finansiella resurser. Därmed blir koncernföretagens 

beslutsfattande endogena, det vill säga att de inre beslut som fattas skiljer sig från 

företag som inte ingår i en koncern. I en koncern bestäms fördelningen av 

dotterbolagets tillgångar av den kontrollerade ägaren, det vill säga moderbolaget. 

(Shyu, 2013) 

      

Att ingå i en koncern är framförallt fördelaktigt för snabbt växande företag, små 

företag och företag med höga FoU-kostnader (Shyu, 2013). På grund av den interna 

kapitalmarknaden som bildas i koncerner kan fördelning av resurser och kapital enkelt 

ske inom koncernen. Deltagande i en koncern, och därmed tillhörighet i en intern 

kapitalmarknad, kan hjälpa företag att övervinna ineffektivitet i den externa 

kapitalmarknaden samt öka företagets prestanda. Den interna kapitalmarknad som 

uppstår samt den kontroll som det finns ett behov av inom en koncern bidrar dock till 

stora agentproblem då övervakning av beslut gällande kapitalet och dess fördelning 

krävs. (Khanna & Rivkin, 2001; Castaneda, 2007; Claessens, Fan & Lang, 2006)  

      

När ett företag expanderar och ingår i en koncern ökar efterfrågan på kontroll från 

ägarna i moderbolaget. Även här uppstår informationsasymmetri när företaget växer 

och kommunikationen blir negativt påverkad (Merchant, 1981). Expansionen bidrar 



! 23!

till ökade agentproblem angående huruvida övervakning av dotterbolagens VD utförs, 

vilket även tillför kostnader för övervakning av beslutsfattande. I koncernföretagen 

kan lönsamheten bland annat höjas genom manipulering av transaktioner och 

redovisningsåtgärder. Nyckeltal som avkastning på tillgångar och avkastning på eget 

kapital kan påverkas av ledningens inflytande på den interna försäljningen och 

därmed öka nettovinsten. För att minska behovet av övervakning i koncernen kan en 

ökad ägarandel av chefer i dotterbolaget eller större aktieinnehav till ledarmöter 

införas (Shyu, 2013). Om VD:n i moderbolaget även är med i ledningen i 

dotterbolaget minskar antalet personer som ägaren behöver kontrollera, vilket leder 

till minskade agentkostnader för övervakning. Forskning har visat på att 

agentkostnader blivit relevanta i diskussionen om vinster och förluster för koncerner, 

framförallt kostnaderna avseende kontroll och minoritetsägare. (Claessens, Fan & 

Lang, 2006)  

 

Shyu (2013) menar dock att mer forskning krävs för att reda ut hur koncerner ska 

minska sina agentproblem, vilket antas kunna göras med intern kontroll som verktyg. 

Utifrån denna diskussion har den fjärde och sista hypotesen utformats:  

    

H4: Företag som har dotterbolag har en högre grad av intern kontroll än företag 

utan dotterbolag 

2.4.5!Undersökningsmodell 
Den genomgång av forskning som presenteras i detta avsnitt behandlar de egenskaper 

som undersökts i denna studie, vilka framkommit ur agentteorin. De egenskaper som 

utformats ur teorin är storlek, kunskapsintensiv verksamhet, utländskt ägande samt 

koncernstruktur. För att klargöra hur dessa variabler kan kopplas till intern kontroll 

visas nedan en undersökningsmodell utifrån de antaganden som gjorts om de olika 

interna faktorernas, det vill säga egenskapernas, samband till intern kontroll (Se figur 

1). Intern kontroll är en beroende variabel medan storlek, kunskapsintensiv 

verksamhet, utländskt ägande och koncernstruktur är oberoende variabler. (Olsson & 

Sörensen, 2008, s.73-74; Dahmström, 2011, s.31) Denna modell kan ses som en 

additiv modell, då de oberoende faktorerna har en positiv effekt på den beroende 

faktorn.  

!
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Figur 1 - Orsakssamband mellan egenskaper och intern kontroll   
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3.!Metod! 
I metodavsnittet presenteras hur valet av ämne uppstod och tillvägagångssättet för att 
utföra studien samt för att finna den information som krävs för att besvara 
frågeställningen. Därmed görs en ingående beskrivning av urval, 
datainsamlingsmetod, operationalisering av variabler samt val av analysmetod i detta 
avsnitt.  
       

3.1!Val!av!ämne! ! ! ! !
Intresset för att studera intern kontroll väcktes då en av oss studenter arbetar på ett 

företag som är utlandsägt av ett amerikanskt bolag som därmed följer den 

amerikanska lagstiftningen SOX för att uppnå en högre kontroll över verksamheten. 

Vidare uppstod intresse att undersöka kontrollen av processer i företag, vilket ledde in 

på hur den interna kontrollen ser ut i svenska företag. Detta är även ett aktuellt och 

växande ämne som det diskuterats mycket om, bland annat hur redovisningen av den 

interna kontrollen bör se ut genom den följ- och förklaraprincip som råder i Sverige. 

Debatter om redovisning och revision som förts av branschverksamma personer i 

tidskriften Balans om variationen av intern kontroll i svenska företag, har därmed 

även bidragit till valet att studera de skillnader som förekommer i den interna 

kontrollen.  

!

3.2!Litteratursökning!
Inledningsvis skapades en överblick över det forskningsområde studien har behandlat, 

detta genom en sökning av relevanta vetenskapliga artiklar. Dessa har lästs för att 

skapa en förståelse för variationen i den interna kontrollen. Vid insamlingen av de 

vetenskapliga artiklarna har kravet varit att de ska vara publicerade i en vetenskaplig 

tidning eller “journal” för att säkerställa kvaliteten. Efterforskningen har skett på 

universitets databaser; ABI, Summon, Google Scholar samt Libris. För att litteratur 

inom området skulle kunna hittas valdes ett antal sökord, exempelvis; “corporate 

governance and ownership“, “internal control and agency theory“, “knowledge and 

information asymmetry” med flera. Flera exemplar av tidningen Balans lästes även 

för att den aktuella debatten om ämnet skulle kunna följas. Balans är en 

branschtidning för ekonomer utgiven av FAR, branschorganisationen för revisorer 

och rådgivare, vilken innehåller debatt, reportage och nyheter om redovisning, 

revision samt affärsjuridik (FAR, 2015).  

!
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När det gäller de källor som använts har tre krav hafts i åtanke för att källorna har 

kunnat ses som pålitliga och av relevans. Samtidskravet, att hänsyn tas till att källans 

aktualitet ligger så nära den inträffade tiden som möjligt. De vetenskapliga artiklar 

som insamlats har setts till att dessa är tidsenliga och aktuella. Ett fåtal gamla 

vetenskapliga artiklar användes däremot men detta motiveras med att det fortfarande 

refereras till dessa i ny forskning. Exempelvis kan det ses i användningen av Jensen 

och Mecklings artikel från 1976 om agentteori som genom tidigare resonemang 

fortfarande ses som relevant. Tendenskritik innefattar istället om uppgiftslämnaren 

kan ses som oberoende utan påverkan av egna eller politiska intressen. Att de artiklar 

som används ses som oberoende kan förklaras med att dessa, likt tidigare nämnt, är 

publicerade i “journals” och därmed ses inneha en kvalitetsstämpel. Beroendekritik 

innebär att se till om forskaren är beroende av en annan källa i sitt påstående. Genom 

detta har referenser i form av sekundärdata i första hand undersökts och försökt hittas 

för att se till att påståendet stämmer. I de flesta fall har primärkällan använts som 

referens. (Gustavsson, 2004, s.85) 

!

3.3!Metodologiska!överväganden 

Utifrån den problemformulering som utformats har en teoretisering av problemet 

utförts, vilket utmynnat i att fyra egenskaper tagits fram utifrån teorin. Dessa 

egenskapers orsakssamband till graden av intern kontroll valdes sedan att undersökas. 

I anslutning till diskussionen om studiens syfte valdes en metod (Trost, 2013, s.17). 

De metodologiska överväganden som utgjort grunden för denna studie har varit 

vetenskapliga ställningstaganden, vilka haft sin utgångspunkt i teori. Detta speglas 

vidare i att teorin utmynnat i hypoteser. Hypoteserna har legat till grund för den 

metod som valts för att undersöka vad som kan förklara skillnaden i intern kontroll 

mellan företag och se till sannolikheten kring om de hypoteser som ställts upp kan 

förkastas eller behållas. (Olsson & Sörensen, 2008, s.31-32) Ett sådant synsätt 

innefattar att kritiskt undersöka påståenden. (Thurén, 2002, s.15) 

!

3.4!Studiens!upplägg!! ! ! !  
Utifrån teori och det problemområde som ansetts relevant att undersöka har fyra 

hypoteser utformats, vilka har prövats mot insamlad data. Med början i teori har 

studien lett till informationsinsamling av en enkät som har skett separat från analysen. 

I analysen förklarades sedan huruvida hypoteserna förkastas eller behålls. (Olsson & 
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Sörensen, 2008, s.31-32) Studiens utgångspunkt låg därmed i att mätningarna utifrån 

hypoteserna standardiserats för att en jämförelse och analys av resultatet kunnat ske 

utifrån de olika respondenternas svar med hjälp av statistiska metoder. En sådan 

utgångspunkt innebär en förenkling av den komplexa verkligheten som finns och en 

generalisering av hur olikheter i egenskaper påverkar användningen av intern kontroll 

har därmed gjorts. (Christensen et al., 2010, s.226) Studien har med detta som grund 

utförts genom användandet av kvantitativ data för att genom siffror analysera samt 

tolka förhållandet mellan egenskaperna och variationen i den interna kontrollen. 

Därmed har inte förståelse för skillnaden i intern kontroll eftersökts utan en 

generaliserbar förklaring till skillnaden (Eliasson, 2010, s.27-28).    

      

Vidare finns två frågor rörande det fenomen som studerats. För det första bör man se 

till; vilka perspektiv kan eller vill vi lägga på fenomenet? Detta ligger till grund i den 

problemformulering som tidigare beskrivits där ett agentteoretiskt perspektiv tagits i 

beaktning vid studerandet av den interna kontrollen. För att uppnå detta perspektiv har 

de egenskaper som undersökts utformats utifrån denna teori. För det andra; vilka 

aspekter har fenomenet? (SCB, 1993) De aspekter som ligger till grund för fenomenet 

intern kontroll anses i detta fall vara olikheter i företags egenskaper samt dess 

påverkan som studerats enligt de hypoteser som utformats. Därmed är det 

egenskaperna och det orsakssamband som råder gentemot intern kontroll som 

undersökts och som ses som centralt i denna studie.  

!

3.5!Urval 
Denna studie bygger på en kvantitativ undersökning i form av en enkät. På grund av 

detta krävs ett stort urval med ett flertal respondenter. (Eliasson, 2010, s.28) Urvalet 

har bestått av ett antal företag som blivit utvalda för allmän mätning och utfrågning 

(SCB, 1993). Valet av undersökningspopulation är viktigt för att vissa former av 

frågor ska kunna ställas samt för att de som ingår i undersökningspopulationen ska 

kunna svara på frågorna. Därmed har en medvetenhet funnits med avseende på de 

undersökningsvariabler som utformats när undersökningspopulationen valts ut. (SCB, 

1993; Christensen et al., 2010, s.129) Detta kan ses i att endast individer som har 

möjlighet till insyn i ekonomin och den interna kontrollen i företaget är de som 

tillfrågats att deltaga i studien. Valet av att välja dessa har gjorts med grund i att det 

inte är relationen mellan VD och ägare som undersöks, utan det är hur ägaren 
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använder den interna kontrollen som verktyg för att kontrollera verksamheten som är 

av intresse. Genom detta finns ingen anledning att misstänka att respondenterna har 

en bristfällig kompetens när det gäller att besvara enkätens innehåll. (Franck & 

Sundgren, 2010) 

      

Vid identifiering av företag som ingick i populationen och som skulle tillfrågas att 

deltaga i studien användes hemsidan Allabolag.se där ett slumpmässigt urval i form 

av ett sannolikhetsurval användes (Eliasson, 2010, s.47; Körner, Ek & Berg, 1984, 

s.24-25). Målpopulationen som identifierades var de företag som besitter rätt element. 

(Dahmström, 2011, s.67, 263-266) I detta fall var kraven att företaget skulle vara ett 

svenskt aktiebolag som har en intern ekonomiavdelning samt är verksamma inom 

privat sektor. Enligt Allabolag.se framkommer 490243 aktiebolag i Sverige, då har de 

företag som sorterats till branschen, offentlig förvaltning räknats borts. Det gick dock 

inte att utläsa vilka företag som besitter en intern ekonomiavdelning och därför kunde 

inte dessa företag exkluderas från populationen (Allabolag.se, 2015). Valet att 

tillfråga företag som har en intern ekonomiavdelning har gjorts på grund av att 

ekonomiavdelningen vanligtvis blir tilldelad uppgiften att utföra intern kontroll i 

företaget om det inte finns någon internrevisionsfunktion. Då ett brett omfång av 

företag med olika grad av intern kontroll krävdes, behövdes därför både företag med 

mindre ekonomiavdelningar samt stora företag med interna revisionsfunktioner. Ur 

populationen användes sedan ett sannolikhetsurval för att ta fram ett stickprov. Detta 

urval har använts därför att sannolikheten för för att bli utvald är lika stor för varje 

företag som ingår i målpopulationen. Slumpmässigt valdes 130 företag ut och 

utgjorde populationens stickprov. Detta innebar att stickprovsfraktionen var 

130/490243, vilket sammanfattar sannolikheten för företagen att bli utvalda. Att välja 

ut företag på detta sätt är den metod som har högst reliabilitet och trovärdighet, sett 

till hela populationens helhet (Christensen et al., 2010, s.120). (Eliasson, 2010, s.47-

49) 

3.5.1!Urvalsstorlek! 
En tumregel är att ju större urvalet är desto större sannolikhet är det att det är 

representativt för populationen, däremot begränsar ofta kostnad och tid urvalet (Trost, 

2013, s.37-38). Främst har tidsaspekten bidragit till ett reducerat urval men även den 

administrativa aspekten har spelat roll. Om liknande studier gjorts tidigare kan deras 
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urval ses som en riktlinje för urvalets storlek (Dahmström, 2011, s. 290). Med detta i 

åtanke har urvalet avgränsats till att totalt 130 företag har kontaktats per telefon varav 

72 svarade att de var intresserade av att deltaga i studien. Efter utskick av enkäten 

mottogs totalt 54 svar. Detta urval ses som representativt i jämförelse med Franck och 

Sundgren (2010) avhandling, där egenskapers påverkan på den interna kontrollens 

kvalitet undersökts med 97 deltagande företag.  

 

3.6!Datainsamling! 
Insamlingen av empiri har skett med hjälp av både primärdata och sekundärdata. 

Sekundärdata består av information som redan är insamlad av andra forskare, 

bokföringsdata eller data som finns i olika register. (Olsson och Sörensen, 2008, s.31) 

I denna studie har sekundärdata samlats in från databasen Retriever Business. Det är 

vanligt att sekundärdata används som ett komplement till insamlad primärdata, vilket 

även gjorts i denna studie (Dahmström, 2011, s.111). Primärdata, det vill säga data 

som samlas in för första gången, har utgjort grunden för den information om intern 

kontroll i företag som insamlats (Olsson & Sörensen, 2008, s.83- 84). Detta kan 

exempelvis göras via forskningsartiklar eller en webbenkät, vilket innefattar att 

respondenterna fått svara på enkäten på internet (Trost, 2013, s.135). 

 

Att samla in data via en webbenkät har valts för att det dels är ett snabbt, enkelt och 

billigt alternativ. Vid denna typ av enkät kan ett stort antal bortfall förekomma på 

grund av att personer inte svarar eller på grund av att tekniska problem uppstår. 

(Dahmström, 2011, s.88-89) På marknaden finns ett antal program för att skapa samt 

administrera webbenkäter. (Trost, 2013, s.135-136) I denna studie har valet blivit att 

använda hemsidan Google forms, då denna framstod som mindre komplicerad och lätt 

att lära sig. För att minska ner på bortfallet har respondenterna först kontaktas per 

telefon för att få frågan om de är villiga att deltaga i undersökningen samt för att få 

mailadress till den som är ansvarig för den interna kontrollen. De flesta som blir 

uppringda svarar då vanligtvis att de gärna besvarar frågorna. (Trost, 2013, s.125) 

Den person som efterfrågades vid samtalet var den som är ansvarig för den interna 

kontrollen i företaget. I vissa företag ansågs det vara VD:n som hade bäst kunskap om 

den interna kontrollen medan i andra företag har en hänvisning skett till controllern i 

företaget, då denna ansetts vara mer insatt i rutinerna. Respondenterna fick även 

information om studiens syfte, innehåll samt vid vilket universitet studien var förlagd 
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under telefonsamtalet. Information om att både företaget och respondenten är 

anonyma i undersökningen utlovades. Möjligheten gavs även att ställa frågor 

angående studien och våra kontaktuppgifter skrevs med på enkäten om några 

ytterligare frågor skulle uppstå vid deltagandet i undersökningen. 

      

Efter kontakt per telefon skickades mail till samtliga svarande, detta var ett 

massutskick till alla personer som tackat ja till att svara på enkäten. Mailet innehöll en 

länk till enkäten där respondenterna kunde gå in och svara samt en kort beskrivning 

av enkäten. Viktigt att tänka på var att mailet kan ses som postenkätens missivbrev 

och det hölls därmed kort och koncist. Det enklaste sättet att skicka mail på är att 

lägga till samtliga e-postadresser i mottagarfältet, däremot kan detta ses som 

olämpligt då möjligheten finns att se vilka andra företag som också deltar i 

undersökningen. (Trost, 2013, s.138) Med detta i åtanke har mailen skickats som 

hemlig kopia.  

 

En nackdel med webbenkäten är att respondenten inte får samma överblick som vid 

en postenkät (Dahmström, 2011, s.90). Den som besvarar enkäten kan på grund av 

detta ge upp när de endast är ett fåtal frågor kvar och denne har inte heller 

möjligheten att sprida ut ifyllandet vid flera tillfällen. (Trost, 2013, s.141) För att 

undvika detta har fokus legat på att göra enkäten kort och okomplicerad. Vidare 

användes även en förloppsindikator för att göra respondenten medveten om enkätens 

storlek under ifyllandet samt hur stor del av enkäten som var gjord. För att minska 

enkätens längd har all data som kan samlas in via databasen Retriever Business 

hämtats därifrån. Detta bidrar till att det tar kortare tid för respondenten att besvara 

frågorna, vilket förhoppningsvis bidragit till fler medverkande. Fördelen med denna 

typ av enkät är bland annat att resultatet av enkäterna inte behöver föras in datorn och 

det uppstår ingen tidskrävande dataregistreringsfas (Dahmström, 2011, s.91). Vid 

utformningen av webbenkäten har bildskärmen varit i åtanke så att de fönster där 

enkäten visas i är tillräckligt stort för att hela frågan ska rymmas i fönstret. Samtliga 

svarsalternativ bör även få plats samtidigt på bildskärmen och kunna ses tillsammans 

med frågan. (Trost, 2013, s.140) 

      

Påminnelser skickades även till de som svarat ja på att deltaga i undersökningen men 

inte svarat på enkäten efter utskicket. Syftet med dessa påminnelser har varit att 
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uppmuntra respondenterna att svara på frågorna så att dessa inte skjuts upp till 

morgondagen. I påminnelserna har även vikten av att alla svarar understrukits. 

Påminnelser upplevs ofta som tjatiga och när dessa kommer med mail kan de ses av 

mottagaren som skräppost, vilket leder till att svarsfrekvensen blir lägre vid 

webbenkät än postenkät. (Trost, 2013, s.120, 143) Däremot har respondenterna i 

denna studie blivit tillfrågade att deltaga i undersökningen innan via telefon och 

därmed borde mailet uppmärksammas och inte ses som skräppost i detta fall. 

3.6.1!Pilotstudie 
Innan enkäten skickades ut gjordes ett testutskick av den för att öka svarsfrekvensen 

samt öka chansen att få fullständiga och sanningsenliga svar. Att testa enkäten är bra 

för att se om respondenterna tolkar frågorna på samma sätt som den som formulerat 

frågeformuläret gjort. Totalt testade fem personer enkäten och dessa ingick i den 

population som respondenterna i den riktiga undersökningen tillhör, vilket föredras. 

Testningen genomfördes framförallt för att undersöka om det fanns några svårigheter 

att förstå något påstående eller ord. (Dahmström, 2011, s.172) Pilotstudien innebar en 

stor förändring av enkäten; bland annat tydliggjordes att information om hur 

kunskapsintensiv en verksamhet är, var svårt att få fram via en enkät, därför valdes 

den informationen att samlas in via sekundärdata. Egenskapen organisationsstruktur 

som ansågs vara relevant att undersöka var också svår att samla in information om via 

en enkät. Information angående denna egenskap ansågs vara svår att samla in 

överhuvudtaget på grund av urvalet hade en stor variation både i storlek och nivåer i 

företaget. Därför togs beslutet att organisationsstruktur inte undersöks i denna studie. 

Mycket bra kritik mottogs gällande påståendena om intern kontroll, där ungefär 

hälften av påståendena omformulerades för att de skulle bli lättare att förstå.  

3.6.2!Enkätutformning 
Vid utformning av enkäten var det relevant att ha ett inledande stycke där en 

introduktion till undersökningen togs upp och vidare presenterades allmänna 

anvisningar. Det stod även tydligt vid frågorna att endast ett alternativ skulle kryssas 

för, vilket är viktigt att poängtera för att undvika att respondenten markerar flera 

svarsalternativ på frågorna (Dahmström, 2011, s.178). Efter inledningen bestod 

enkäten av en inledande fråga om vilken befattning respondenten har samt vilken 

funktion inom företaget denne arbetar i. Dessa frågor ställdes för att säkerställa att det 

var rätt person, det vill säga den som är ansvarig för den interna kontrollen i företaget, 
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som besvarade enkäten. Respondenten fick även fylla i kontaktuppgifter, namn, 

telefonnummer och mailadress om ytterligare kontakt skulle bli nödvändig efter 

deltagandet. 

      

Utifrån studiens syfte kan det utläsas att studien ämnar förklara om ett orsakssamband 

finns. De fyra oberoende variablerna som har varit centrala i studien är företagets 

storlek, om verksamheten är kunskapsintensiv eller ej, utländskt eller inhemskt 

ägarskap samt rådande koncernstruktur. Det är dock deras påverkan på beroende 

variabeln intern kontroll som är studiens huvudsakliga syfte att förklara. (Olsson & 

Sörensen, 2008, s.73-74.; Dahmström, 2011, s.31) I enkäten har endast information 

om två variabler samlats in; främst den beroende variabeln intern kontroll men även 

den oberoende variabeln storlek. Resterande information gällande de oberoende 

variablerna har samlats in via sekundärdata. Samtliga påståenden i enkäten gällande 

intern kontroll hade fasta svarsalternativ med grund i kommande analys. (Trost, 2013, 

s.72) Delen som avser mätning av den interna kontrollen i företaget hade även ett 

inledande stycke där definitionen av intern kontroll presenterades, se Bilaga 1. Detta 

för att öka validiteten av svaren genom att respondenterna uppfattar begreppet intern 

kontroll på samma sätt (Franck & Sundgren, 2010). En fråga ställdes även gällande 

antalet heltidsanställda i företaget. Svaren jämfördes sedan med informationen om 

storlek som samlats in via sekundärdata. Detta gjordes dels på grund av att 

sekundärdatan kunde innefatta föråldrad information då nyanställningar eller 

uppsägningar skett och dels för att respondenten i vissa fall inte besitter denna 

information.  

3.6.3!Insamling!av!sekundärdata!! ! ! ! !  
Insamling av sekundärdata har även gjorts genom att information har hämtats från 

databasen Retriever Business (Dahmström, 2011, s.83). Databasen består av cirka 1,4 

miljoner företag som är verksamma i Sverige samt deras bolagsform och varje vecka 

sker cirka 100 000 förändringar av informationen. Informationen bygger på 

aktiebolagens årsredovisningar som skickas in till Bolagsverket. Denna information 

kompletteras eller förädlas sedan med information från bland annat SCB, Skatteverket 

och UC. (Retriever Businessmanual, 2015) För att komplettera primärdatan från 

enkäten gällande företagets storlek, mätt i antalet heltidsanställd, har även denna 

information hämtats från databasen. En kombination av insamling av primärdata och 
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sekundärdata är vanlig då det bland annat minskar uppgiftslämnarbördan för 

respondenten. Informationen från databasen jämfördes sedan med informationen från 

enkäten. Denna jämförelse gjordes, som tidigare nämnts, på grund av att personen i 

företaget möjligtvis inte hade tillgång till den informationen och då chansar på antalet 

anställda. Å andra sidan kan informationen i databasen vara baserad på föregående års 

siffror och därmed inte vara uppdaterad. (Dahmström, 2011, s.128-129) En jämförelse 

mellan dessa data skapar således ett trovärdigare svar om den är likartad. Som tidigare 

nämnt valdes frågorna angående egenskapen kunskapsintensiv att tas bort från 

enkäten eftersom det ansågs vara för svårt att ställa rätt frågor för att få rätt 

information. Från databasen går det även att utläsa vad som är företagens 

huvudsakliga verksamhet, hur deras koncernstruktur ser ut samt årsredovisningar från 

tidigare år, vilket har varit relevant information för denna studie. 

!

3.7!Operationalisering!av!variabler 
För att kunna mäta de olika variablerna har en operationalisering av dem varit 

nödvändig, det vill säga variablerna har delats upp i mätbara delar 

(Nationalencyklopedin, 2015). Företagets storlek mäts i form av antalet 

heltidsanställda i företaget. Detta mått har valts på grund av att likande studier gjort 

samma uppdelning vid mätning av storlek (Jokipii, 2010; Belenzon & Berkovitz, 

2008) samt då Hatch (2002, s.197) rekommenderar att mäta ett företags storlek genom 

antalet anställda. Denna information samlades in både via enkät och sekundärdata för 

att sedan jämföras. Valet att inte kategorisera denna variabel i stora och små företag 

har gjorts på grund av att information ansetts gå förlorad på grund av att företag med 

exempelvis 51 anställda i detta fall ingår i samma kategori som företag med 5000 

anställda (Körner, Ek & Berg, 1984, s.36). För att få ett mer sannolikt resultat har 

storleksvariabeln även logaritmerats.  

 

Information avseende de resterande oberoende variablerna samlades in via 

sekundärdata med hjälp av databasen Retriever Business. Att samla in denna typ av 

information via sekundärdata är fördelaktigt då information som finns i den officiella 

statistiken bör användas till fullo (Dahmström, 2011, s.14). I databasen fanns det 

tillgång till information om företagens verksamhet. Denna information har samlats in 

och utvärderats utifrån vilka företag som ansetts ha en kunskapsintensiv verksamhet. 

De kunskapsintensiva verksamheterna som har valts ut har grundats i Lam (1997), 
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Levitas, Baker och Ahsan (2011) samt Feser och Proegers (2015) resonemang om vad 

en kunskapsintensiv verksamhet är. Dessa forskare identifierar kunskapsföretag som 

organisationer som arbetar med tekniskt arbete på hög nivå, företag inom 

bioteknikindustrin med komplicerade processer att förstå och sätta sig in i samt 

företag som i hög grad ägnar sig åt forskning och utveckling. I denna studie har 

företag som arbetar med tillverkning och utveckling av kemiska produkter, 

formverktyg, automationsutrustning samt komponenter för mekanisk 

verkstadsindustri setts som kunskapsintensiva företag. Dessa anses ha komplicerade 

tillverknings- och utformningsprocesser som kan vara svåra för utomstående ägare att 

sätta sig in i.  

      

Information om företagens koncernstruktur samt företagens årsredovisningar finns 

även tillgängliga i databasen. Detta material har bidragit till att information om 

företagen är utlandsägda eller har dotterbolag kunnat insamlas. Det går tydligt att se 

om företaget har några dotterbolag och det har inte tagits hänsyn till antalet 

dotterbolag utan samtliga företag som har ett eller flera dotterbolag har räknats som 

ett företag med dotterbolag. Det har inte heller tagits hänsyn till den ägda andelen i 

dotterbolagen, dock har majoriteten varit helägda dotterbolag. Vid bedömning av om 

företaget är utlandsägt eller ej har det inte endast varit relevant om företagets 

moderbolag är inhemskt eller inte. Om moderbolaget i sin tur ägs av ett utländskt 

bolag har företaget räknats som utlandsägt.  

 

Vid operationalisering av den beroende variabeln intern kontroll har femton stycket 

påståenden utformats. Påståendena som ställdes gällande intern kontroll har tidigare 

använts i en studie gjord av Jokipii (2010). Att använda frågor och påståenden som 

redan är testade kan vara en fördel för att säkerställa att den information som behövs 

verkligen tas fram (Olsson och Sörensen, 2008, s.90). De påståenden som använts i 

studien har baserats på COSO-modellen. COSO uppkom redan 1985 som följd av de 

ekonomiska bedrägerier som uppstått i USA under 1980-talet (Wikland 2012, s.53-

55). Den senaste upplagan av regelverket gavs ut 2013 och har fem komponenter som 

grund i uppbyggnaden av ett företags interna kontroll (Arwinge & Wikland, 2013). 

Utifrån dessa fem områden har tre påståenden utformats för att mäta graden av intern 

kontroll. Företagen har sedan fått svara på en femgradig-skala där ett (1) innebär att 

respondenten helt tar avstånd samt fem (5) att respondenten instämmer helt med hur 
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stor del de anser att de arbetar med vardera komponent (Dahmström, 2011, s.29). 

Påståendena om graden av intern kontroll besvaras därigenom med en likertskala. 

Utifrån respondentens svar har sedan ett medelvärde beräknas som sedan jämförts 

företagen emellan (Olsson & Sörensen, 2008, s.73, 123). 

      

Nedan presenteras de olika komponenterna riskbedömning, styr- och kontrollmiljö, 

kontrollaktivitet, information och kommunikation samt övervakning. De olika 

påståendena gällande intern kontroll, som utformats utifrån respektive komponent 

presenteras även. 

3.7.1!Riskbedömning!
Denna del av den interna kontrollen innebär att företagen utifrån sin egen verksamhet 

ska bedöma vilka möjliga risker som finns för att företagets mål inte uppfylls. Det är 

viktigt att identifiera och definiera alla typer av risker i olika delar och nivåer av 

företaget. (English, Schooley & Allen, 2004; Rittenberg, Martens & Landes, 2007; 

Franck & Sundgren, 2010) Samtidigt som omvärlden och verksamhetens 

förutsättningar hela tiden förändras behöver företaget uppmärksamma att deras 

riskbild omvandlas. (Wikland, 2012, s.58-61) 

 

De påståenden från Jokipiis (2010) studie som valts inom riskbedömning (RISK) är: 

• Överordnade verksamhetsmål mäts på ett bra sätt. (RISK1) 

• En utvärdering av både interna och externa risker som kan hindra uppnåendet 

av företagets mål har utförts. (RISK2) 

• En riskanalys som omfattar hela företaget har utförts under det senaste året. 

(RISK3) 

3.7.2!StyrT!och!kontrollmiljö!
Inom företaget är det viktigt att ha en mottaglig miljö och att det finns en 

grundläggande struktur samt tydliga regler inom organisationen (English, Schooley & 

Allen, 2004; Rittenberg, Martens & Landes, 2007, Franck & Sundgren, 2010), vilket 

blir relevant om företagsmiljön består av mjuka kontroller. Det innebär att företaget 

har en inarbetad styrning som bidrar till en arbetsmiljö, som i sin tur leder till att 

personalen gör rätt. (Wikland, 2012, s.61-63) 
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De påståenden från Jokipiis (2010) studie som valts inom styr- och kontrollmiljö 

(KOMI) är: 

• Styrelsen diskuterar aktivt ledningens beslut och kräver genomförbara 

alternativ. (KOMI1) 

• Om ett behov av andra kontroller uppstår utförs en ändring av 

kontrollaktiviteterna. (KOMI2) 

• Personalen har genom sitt agerande visat engagemang kring ärlighet och 

etiska värden i bolaget. (KOMI3) 

3.7.3!Kontrollaktivitet!
För att bedrägerier och oegentligheter inte ska uppstå i företaget krävs att 

kontrollaktiviteter etableras. Dessa kan exempelvis vara rutiner för godkännanden, 

verifieringar, befogenhetsöverföranden, uppföljningar och kontrollräkningar. 

(English, Schooley & Allen, 2004; Rittenberg, Martens & Landes, 2007, Franck & 

Sundgren, 2010) Dessa aktiviteter kan uppstå i olika former och bör utgå från de 

risker som uppmärksammas utifrån riskbedömningen. (Wikland, 2012, s.63-64) 

 

De påståenden från Jokipiis (2010) studie som valts inom kontrollaktivitet (KOAK) 

är: 

• Det finns fungerande kontroller i företagets processer som varnar om något 

ytterst ovanligt inträffar. (KOAK1) 

• När något exceptionellt och oönskat upptäcks blir det snabbt och korrekt 

åtgärdat. (KOAK2) 

• De interna kontrollåtgärderna i företaget följs. (KOAK3) 

!

3.7.4!Information!och!kommunikation 

I den interna kontrollen är det att vikt att en god kommunikation råder i företaget för 

att informera de anställda så att de utför rätt arbetsuppgifter på rätt sätt samt till 

ledningen för att de ska kunna styra verksamheten på bästa möjliga sätt (English, 

Schooley & Allen, 2004; Rittenberg, Martens & Landes, 2007, Franck & Sundgren, 

2010). Informationen är betydande internt då det är viktigt att ingen värdefull 

information försvinner i större företag med många hierarkiska nivåer. (Wikland, 2012, 

s.64) 
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De påståenden från Jokipiis (2010) studie som valts inom information och 

kommunikation (INFO) är: 

• Information som rör arbetsuppgifter är lättillgänglig för personalen. (INFO1) 

• Kunskapsutbyte utförs mellan de olika avdelningarna i företaget så att en 

fortlöpande verksamhet kan säkerställas (till exempel från försäljning till 

tillverkning). (INFO2) 

• Arbetet är effektivt samordnat inom den funktion Du arbetar i samt med andra 

funktioner. (INFO3) 

 

3.7.5!Övervakning 

För att den interna kontrollen ska vara komplett och effektiv krävs även övervakning 

inom organisationen som utförs genom löpande uppföljningar, separata utvärderingar 

och rapportering av avvikelser (English, Schooley & Allen, 2004; Rittenberg, Martens 

& Landes 2007; Franck & Sundgren, 2010). Övervakningen bidrar till att ledningen i 

god tid kan upptäcka fel i den interna kontrollen och styrningen, vilket leder till mer 

tillförlitlig information i beslutsfattandet samt möjlighet till att förbereda finansiell 

rapportering i tid. Genom internrevision kan övervakning av intern kontroll ske då 

tester av kontroller utförs. (Wikland, 2012, s.64-65) 

 

De påståenden från Jokipiis (2010) studie som valts inom övervakning (ÖVER) är: 

• Avdelningschefer tar väl hand om den dagliga kontrollen. (ÖVER1) 

• Kontroller genomförs för att säkerställa att personalen följer företagets 

instruktioner. (ÖVER2) 

• Ledningen har under det senaste året efterfrågat material från utförandet av 

kontrollåtgärder. (ÖVER3)!

!

3.8!Bortfall 
Innan bearbetningen av det insamlade materialet påbörjades gjordes en 

bortfallsanalys, vilket Trost (2013, s.147) föreslår. Christensen et al. (2010, s.112) 

menar även att hänsyn bör tas till bortfall. Totalt valdes 130 företag att kontaktas per 

telefon, av dessa svarade 72 företag att de kommer deltaga i undersökningen, vilket 

innebar ett första bortfall på 58 företag. Bortfallet uppkom på grund av att fem företag 

tackade nej i brist på tid eller på grund av rådande företagspolicys. Åtta stycken av de 
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kontaktade företagen ingick inte i målpopulationen eftersom de inte hade någon intern 

ekonomiavdelning. Då dessa företag inte gick att urskilja från resterande företag på 

Allabolag.se antogs det att några företag skulle komma att räknas som bortfall. De 

resterande av bortfallets representanter på företagen var dock inte nåbara per telefon 

trots flera försök och på några företag kunde inte växeln koppla vidare samtalet 

gällande detta ämne. Ett tiotal av bortfallet kontaktades därefter via mail men utan 

något resultat.  

 

När enkäten skickats ut till 72 företag mottogs totalt 37 stycken svar efter sju dagar, 

svarsfrekvensen efter första utskicket blev därmed 51 %. Därefter skickades en första 

påminnelse ut till de företag som ännu inte hade svarat, vilket resulterade i ytterligare 

tolv svar, en svarsfrekvens på 68 % var därmed uppnådd. (Olsson & Sörensen, 2008, 

s.94) Ytterligare sju dagar efter första påminnelsen skickades en andra påminnelse ut. 

Fem svar kom in efter den andra påminnelsen och total svarade 54 företag på enkäten. 

Detta innebar ett bortfall på 18 företag. En av de enkäter som mottogs var inte 

fullständig och kunde dessvärre inte användas i sammanställningen, detta kan ses som 

ett internt bortfall (Olsson & Sörensen, 2008, s.93). Ett totalt bortfall på 19 företag 

blev utfallet och därmed svarade 53 företag på enkäten, vilket är en total 

svarsfrekvens på 74 %.  

!

3.8.1!Bortfallsanalys 
Att 18 företag först tackat ja till att deltaga i undersökningen men sedan inte deltagit 

kan bero på att respondenterna inte hade tid att svara på enkäten under den tidsperiod 

som det var möjligt. När företagen tidigare kontaktades via telefon visade det sig att 

många personer var på semester under denna tid då en storhelg inföll. Att skicka ut 

enkäten senare var dock inte ett alternativ eftersom data behövde insamlas snabbt för 

att vidare arbete med studien skulle kunna fortlöpa. Många av de respondenter som 

kontaktades via telefon var även svåra att få kontakt med på grund av att de var 

upptagna. På grund av detta kan det antas att de valt att inte deltaga i studien trots att 

de tackat ja tidigare. Vid respektive påminnelse kom däremot många svar in samma 

dag eller dagen därpå. Detta kan bero på att när påminnelsen skickades tog sig 

respondenten tid att svara på enkäten direkt. Någon dag efter utskicket verkade det 

dock som att majoriteten av respondenterna glömt bort att svara på enkäten. Att 
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skicka ytterligare påminnelser var därmed till stor hjälp för att uppnå en svarsfrekvens 

på 53 företag.  

 

För att minska antalet bortfall konstruerades enkäten så att det inte var möjligt att gå 

vidare till nästa fråga förrän alla tidigare frågor var besvarade (Dahmström, 2011, 

s.89). Trots detta lyckades en ofullständig enkät inkomma, vilket måste ha orsakats på 

grund av ett tekniskt fel eller att respondenten avbrutit enkäten under ifyllandet. 

Respondenten har försökt nås både via mail och telefon för en förfrågan om att fylla i 

ytterligare en enkät eller svara muntligt på frågorna, men försöken att kontakta 

personen har inte gett några resultat. Därmed kan antas att den tidsmässiga aspekten 

även påverkat detta bortfall. 

 

Av de övriga bortfallen var det fyra respondenter som tog kontakt och sa att det 

missförstått vad enkäten handlade om via telefon och meddelade att de tyvärr inte 

kunde deltaga i studien. Anledningarna till detta var bland annat att personen inte 

hade intern kontroll som arbetsuppgift eller att ekonomiavdelningen låg i annat land, 

trots att de tillfrågats om detta via telefon. De fyra bortfallen antas därmed bero på att 

personerna inte förstått vad enkäten avsett eller att de inte lyssnat ordentligt och frågat 

tillräckligt när de blev uppringda och tackade ja till att deltaga i studien. 

!

3.9!Databearbetning 

3.9.1!Kodning!! ! ! !  
Innan kodningen påbörjades gjordes en systematisk genomgång av insamlad data för 

att kontrollera att samtliga frågor var besvarade samt för att se att inga fel uppstått 

(Körner, Ek & Berg, 1984, s.20). Funderingar angående hur kodningen av materialet 

skulle ske fanns redan i åtanke i samband med utformningen av frågeformuleringar 

och val av svarsalternativ. Eftersom koden skapats i samband med 

frågekonstruktionen kan de första enkäterna börja läsas av så snabbt de inkommit, 

vilket förkortar väntetiden och gör att tid sparas då bearbetningen av materialet kan 

ske omgående. (Trost, 2013, s.128, 132-133)  

 

Efter insamlingen av empiri gjordes en kodning av materialet för att det enklare ska 

kunna analyseras i dataprogrammet SPSS. Påståendena gällande intern kontroll hade 

redan en rankning i skalan som överförs vid kodningen, det vill säga 1 betyder att 
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respondenten svarat instämmer inte alls och 5 betyder instämmer helt. För svaren 

gällande intern kontroll har ett medelvärde beräknats för respektive företag som 

använts vid analys av sambanden. Vid kodningen av kunskapsintensiv verksamhet har 

det utvärderats om företag har eller inte har en kunskapsintensiv verksamhet utifrån 

insamlad sekundärdata. Detta skapar automatiskt två grupper, i vilka företagen 

delades in. Vanligtvis används 0 och 1 vid kodning av dessa variabler men för att 

undvika missförstånd om att frågan är obesvarad användes siffrorna 1 och 2 vid 

kodningen av dessa dikotoma värden. (Dahmström, 2011, s.178; Olsson & Sörensen, 

2008, s.116) De som inte ansetts ha en kunskapsintensiv verksamhet har därmed 

kodats till ett (1) medan resterande kodats med en tvåa (2). På samma sätt har de 

resterande egenskaperna, koncernstruktur och utländskt ägande kodats. Även de blir 

indelade i två grupper; dem som inte har några dotterbolag och dem som har 

dotterbolag, varav den första kodats som ett (1) samt den andra som två (2). Dem som 

inte är ägt utav utländskt moderbolag har kodats som ett (1) och dem som ägs av ett 

utländskt moderbolag har kodats till två (2). 

3.9.2!Sammanställning!av!data! ! ! !  
Inledningsvis har en presentation i form av en kategorisering av de företag som 

deltagit utförts i resultatavsnittet. Det som presenterats är de olika företagens bransch 

och vilken befattning respondenten har i företaget. Detta har sammanställts för att ge 

en överblick över de företag som deltagit samt förståelse för vilken position och 

information respondenten tillhandahåller. (Pallant, 2010, s.53) Därefter presenteras 

fördelningen av företagen i de oberoende variablerna. Då alla variabler förutom 

storlek är kvalitativa, kan datan enkelt presenteras i tabeller där en beräknad absolut 

frekvens visas samt procentuellt i en relativ frekvens. En presentation av hur 

företagen är fördelade storleksmässigt, mätt i antalet anställda har även presenterats i 

en liknande tabell. I detta fall då det handlar om ett stort antal variabelvärden har en 

indelning i olika stora klasser skett. Indelningen används dock endast vid presentation 

av denna data för att göra den mer överskådlig. Valet att inte använda samma 

indelning vid beräkning har gjorts på grund av att resultatet blir både mindre noggrant 

och detaljrikt. Klassificeringen som företagen delats in i ökar storleksmässigt i 

samband med att antalet anställda ökar. (Körner, Ek & Berg, 1984, s.36) Vidare 

presenteras även en tabell över hur denna variabel är fördelad med maximum- och 

minimumvärde, medelvärde samt standardavvikelse (Pallant, 2010, s.57). 
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För att kunna analysera den data som samlats in och sedan kodats har dator och 

programvaran SPSS använts (Körner, Ek & Berg, 1984, s.41). SPSS är ett 

statistikprogram som kan vara till hjälp under hela undersökningsprocessen, från 

planering och insamling av data till analys (IBM- SPSS Statistics, 2015). Efter 

införandet av rådata i SPSS gjordes en noggrann kontroll av materialet, bland annat 

kontrollerades maximum- och minimumvärdet på variablerna. Detta utfördes för att 

stärka den insamlade datans kvalitet. (Olsson & Sörensen, 2008, s.117; Pallant, 2010, 

s.43) 

3.9.3!Analysmetod 
Vid analysen av den insamlade datan har ett metodövervägande gjorts gällande sättet 

att se på intern kontroll. De fem komponenterna som mäter intern kontroll kan 

uppfattas på två skilda sätt, antingen som reflektiva variabler eller som formativa 

variabler (Bisbe, Batista-Foguet & Chenhall, 2007). Dessa olika typer av variabler 

förklarar komponenternas koppling till intern kontroll på två olika sätt. Reflektiva 

variabler avspeglas av en underliggande konstruktion, vilket i detta fall kan ses som 

att komponenterna avspeglar den interna kontrollen. En förändring i den interna 

kontrollen skulle därmed innebära en förändring av samtliga komponenter då de 

förväntas samvariera med varandra. Eftersom alla variabler reflekterar samma 

underliggande konstruktion blir det inga stora konsekvenser om en utav dem plockas 

bort. Formativa variabler är det motsatta och konstruktionen formas av variablerna, 

vilket i detta fall betyder att intern kontroll formas av de fem olika komponenterna. 

Det krävs inte att de formativa variablerna samvarierar och därmed skulle det 

innebära stora konsekvenser för konstruktionen, det vill säga den interna kontrollen, 

om en utav dem plockas bort. (Bisbe, Batista-Foguet & Chenhall, 2007)  

 

I teorin finns stöd för båda dessa typer av variabler inom intern kontroll. Wikland 

(2012, s.66) menar att komponenterna i den interna kontrollen samvarierar, vilket 

bidrar till att utan en hög grad av information och kommunikation finns det inte heller 

någon hög grad av övervakning. Det stödjer därmed att komponenterna är reflektiva 

variabler. Således menar Wikland (2012, s.66) att den interna kontrollen inte fungerar 

om en av komponenterna plockas bort, vilket stödjer att de bör vara formativa 

variabler. (Bisbe, Batista-Foguet & Chenhall, 2007) Det går därmed att se 
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komponenterna som reflektiva variabler och analysera intern kontroll som ett 

sammanfattande begrepp, eller se dem som formativa variabler och analysera 

respektive komponent för sig.  

 

Tidigare utförda studier som samlat in information om intern kontroll har likt teorin 

sett på komponenterna på olika sätt. En kvantitativ studie valde att se variablerna som 

reflektiva medan en kvalitativ studie valde att undersöka respektive komponent 

enskilt. (Stringer & Carey, 2002; Jokipii, 2010) Att se intern kontroll som både 

formativa och reflektiva variabler är inte konsistent. För att kunna avgöra på vilket 

sätt intern kontroll skulle analyseras i denna studie gjordes därför en 

principalkomponentanalys (PCA) (Se figur 2-5 nedan). PCA:n är användbar för att 

hitta mönster i samvariationen mellan ett större antal variabler samt för att skapa en 

djupare förståelse för materialet då den räknar ut hur många faktorer som kan 

sammanfatta variablerna på bästa sätt. I PCA:n har komponenterna inom den interna 

kontrollen undersökts för att se hur många inbördes faktorer som kan förklara 

variansen. Det går därmed att utläsa vilka komponenter som korrelerar starkt med 

respektive faktor och som därmed kan anses vara aspekter till underliggande 

fenomen. (Djurfeldt & Barmark, 2009, s.82-98) I figur 3, är de faktorer som har ett 

egenvärde större än 1 relevanta, det vill säga faktor 1 (2,913). Det går även att utläsa 

hur många faktorer som är relevanta i figur 4, siffran där linjer viker sig och bildar 

“ett knä” ska inte räknas med och även här är endast en faktor av betydelse (Pallant, 

2010, s. 192) Om samtliga komponenter korrelerar starkt med faktor 1 har de en 

laddning som överstiger 0,4 eller understiger -0,4, vilket det gör i detta fall, se figur 5. 

Komponenterna anses därmed vara reflektiva på grund av att alla korrelerar stark med 

faktor 1, vilket innebär att samtliga komponenter kan betraktas som aspekter av 

samma underliggande fenomen (Djurfeldt & Barmark, 2009, s.83-87, 95-96) Därmed 

finns både teoretiskt och empiriskt stöd till att komponenterna bör tolkas som 

reflektiva variabler och den interna kontrollen bör därför mätas som ett 

sammanfattande mått.  

 

Vid presentationen av de oberoende variablernas samband med den beroende 

variabeln har samtliga oberoende variabler utom storlek delats in i två olika grupper 

vid kodningen, och utgör därmed kvalitativa variabler. Dessa kvalitativa variabler har 

jämförts med den likertsskala som används för påståendena gällande intern kontroll, 
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vilket avser en kvantitativ variabel. Därmed har independent t-test använts. I testet 

jämförs medelvärdet mellan två olika grupper, vilka de kvalitativa variablerna är 

uppdelade i (Pallant, 2010, s.105). (Eliasson, 2010, s.131, 138) Testets resultat visar 

om det finns en statistisk signifikant skillnad i den interna kontrollen mellan de två 

olika grupperna (Pallant, 2010, s.240). Vid undersökningen av sambandet mellan 

intern kontroll och ett företags storlek, det vill säga två kvantitativa variabler räknas 

regressionskoefficienten och skärningspunkten ut. Detta visas i en linje som beskriver 

förhållandet mellan variablerna i ett diagram. (Eliasson, 2010, s.123; Pallant, 2010, 

s.103)  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

 
 

Total varians  

Komponent 

Egenvärde Extraktionssummor av kvadrat laddning 

Total 
% av 

varians 
Kumulativ 

% Total 
% av 

varians 
Kumulativ 

% 
1 2,913 58,253 58,253 2,913 58,253 58,253 
2 ,810 16,194 74,446       
3 ,578 11,565 86,012       
4 ,490 9,796 95,808       
5 ,210 4,192 100,000       

 

Figur 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Initial Extraktion 
MEANRISK 1,000 ,577 
MEANKOMI 1,000 ,711 
MEANKOAK 1,000 ,539 
MEANINFO 1,000 ,452 
MEANÖVER 1,000 ,634 



! 44!

 
Figur 4 

!

 

 

 

 

 

Figur 5 

!
3.10!Studiens!trovärdighet! 
Validitet innefattar att det som avses mätas faktiskt mäts. Därigenom bör liknande 

resultat framkomma oberoende av vilken mätmetod som används (Christensen et al., 

2010, s.291; Dahmström, 2011, s.73; Bryman & Bell, 2005, s.48) Detta kan ses i 

studien då validiteten försökt ökas genom att en operationell definition av teoretiska 

begrepp utförts när det gäller den interna kontrollen. Således har detta gjorts för att 

samtliga respondenter ska uppfatta begreppet intern kontroll på samma sätt så att det 

som avses mätas faktiskt mäts. (Dahmström. 2011 s.74; Bryman & Bell, 2005, s.48; 

Franck & Sundgren, 2010) Definitionen kommer från COSO (1992) och är även 

samma definition har använts av Franck och Sundgren (2010) i deras studie. 

 

  Komponentmatris 

 
Komponent 

1 
MEANKOMI ,843 
MEANÖVER ,796 
MEANRISK ,760 
MEANKOAK ,734 
MEANINFO ,672 
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Den interna validiteten, vilket innefattar huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt 

förhållande mellan två eller flera variabler är hållbar eller ej, har ökats genom att 

slutsatser kunnat dras utifrån ett representativt respondentantal (Christensen et al., 

2010, s.125-126). Detta övertygar om att de orsakssamband som studerats kan ses öka 

den interna validiteten. (Bryman & Bell, 2005, s.49) När det gäller den externa 

validiteten innefattar den att resultaten från undersökningen kan generaliseras utöver 

den specifika undersökningskontexten. Det handlar därigenom om hur individer och 

organisationer valts ut för att deltaga i undersökningen. (Bryman & Bell, 2005, s.49) 

Undersökningen ses även som generaliserbar utifrån det urval av företag som valts för 

att svara på frågor gällande den interna kontrollen. Med detta menas att samma 

resultat kan fås om andra företag valts utifrån ett sannolikhetsurval. Denna 

urvalsmetod ses som representativ eftersom resultatet inte är beroende av de enskilda 

företagen som deltagit i studien. (Eliasson, 2010, s.47-49)  

 

För att studien ska kunna ses som valid måste även reliabiliteten vara hög. Reliabilitet 

eller tillförlitlighet avser förmågan att stå emot slumpmässiga fel. Detta betyder att 

samma resultat ska kunna fås vid upprepade mättillfällen och behandlar huruvida ett 

mått är stabilt eller inte. (Christensen et al., 2010, s.291; Dahmström, 2011 s.368; 

Bryman & Bell, 2005, s.48) För att säkerställa reliabiliteten i studien har påståenden i 

enkäten tagits från tidigare studier. Dessa påståenden är sedan tidigare testade och 

därmed kan den information som behövs tas fram genom dessa (Olsson och Sörensen, 

2008, s.90). De påståenden som ställts gällande den interna kontrollen i företagen har 

tidigare använts i Jokipiis (2010) studie och är baserade på COSO-modellen, ett 

internationellt erkänt ramverk för utvärdering av intern kontroll i företag (COSO, 

1992). Företagens storlek har mätts genom antal anställda, vilket använts tidigare i ett 

flertal andra studier (Jokipii, 2010; Belenzon & Berkovitz, 2008; Hatch 2002, s.197). 

I och med att ett slumpmässigt urval använts i form av ett sannolikhetsurval ökar det 

studiens reliabilitet och trovärdighet (Christensen et al., 2010, s.120; Eliasson, 2010, 

s.47-49).  

 

Ett reliabilitetsproblem som bör påpekas är valet av vad som ansetts vara ett 

kunskapsintensivt företag. Denna tolkning av begreppet kan göras olika av olika 

personer. I denna studie har begreppet inte relaterats till någon specifik bransch utan 

setts utifrån vad som beskrivs i företagens årsredovisningar om vilken typ av 
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verksamhet som bedrivs. Därefter har en egen tolkning skett efter riktlinjer angående 

FoU, teknisk arbete på hög nivå, företag inom bioteknikindustrin samt företag som 

ansetts arbeta med komplicerade processer (Lam, 1997; Levitas, Baker & Ahsan, 

2011; Feser & Proeger, 2015). Om en annan person skulle utfört denna indelning 

skulle utfallet troligen se annorlunda ut. 

!

3.11!Metodreflektion 
För att se till den metod som använts i studien har detta avsnitt utformats där ett 

kritiskt förhållningssätt till det tillvägagångssätt som valts står i fokus. Till att börja 

med kunde fler undersökningsvariabler i form av interna faktorer, det vill säga 

egenskaper, ha tagits i beaktning. Detta för att göra studien mer omfattande genom att 

se till om det finns fler olikheter i företags egenskaper som påverkar utformningen av 

den interna kontrollen. Valet att endast undersöka fyra egenskaper grundades i en 

tidsmässig aspekt (Trost, 2013, s.37-38). Däremot ansågs fyra som tillräckligt många 

för att kunna se en skillnad i beteende företagen emellan. 

Ett kritiskt resonemang angående antalet respondenter som deltog i studien kan även 

föras. Christensen et al., (2010, s.125-127) menar att urvalet bör bestå av minst 50 

respondenter för att en precision i de mätningar som görs ska infinnas, men ju större 

urvalet är desto större säkerhet uppnås i slutsatserna. Det anses självklart att ju större 

urvalet är, desto mer representativt för populationen blir resultatet. Att 53 företag 

vidare deltog i studien ses däremot som representativt i jämförelse med Franck och 

Sundgren (2010), vars studie innefattade 97 svarande företag, på grund av rådande 

tidsmässig aspekt. (Trost, 2013, s.37-38) 

 

När det kommer till hur urvalet gjordes var tanken först att ett icke-sannolikhetsurval i 

form av ett bekvämlighetsurval skulle användas. Detta genom att företag i författarnas 

“kontaktnät” skulle ingå i urvalet och på så sätt skulle det gå relativt lätt att få dessa 

att deltaga i studien. Detta ändrades sedan då tanken kring reliabilitet och trovärdighet 

kom in i bilden, och därmed valdes istället ett sannolikhetsurval. (Christensen et al., 

2010, s.120, 132) För att ett brett omfång av företag med olika grad av intern kontroll 

skulle uppnås valdes företagen ut slumpmässigt (Dahmström, 2011, 263-266). Valet 

att ringa till samtliga företag och informera om studien bidrog däremot till att många 

tyckte denna personliga kontakt var bra och på grund av detta blev de intresserade av 

att deltaga (Trost, 2013, s.125). En möjlig urvalsmetod som skulle kunnat användas i 
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studien är kvoturval. Detta för att få ungefär lika många företag inom respektive 

olikhet att besvara frågorna, såsom stora och små företag. Att uppnå detta inom 

egenskapen kunskapsintensiv sattes däremot gränser för detta då det ansågs svårt att 

få tag i lika många kunskapsintensiva företag som icke kunskapsintensiva företag. 

(Christensen et al., 2010, s.131) I den deskriptiva statistiken i resultatavsnittet kan det 

däremot ses att en relativt jämn fördelning ändock uppnåtts genom ett slumpmässigt 

urval. 

 

Utskick av en webbenkät som metod för insamling av data bör även kritiskt beaktas. 

Denna metod har nackdelen att den enskilde personen kanske inte har möjlighet att 

besvara formuläret ostört på sin arbetsplats eller på grund av att andra kan se vad den 

enskilde svarar (Trost, 2013, s.10). Att respondenterna hade två veckor på sig att 

besvara enkäten kan ha mildrat denna omständighet då de förhoppningsvis fått 

möjlighet till lugn och ro vid något tillfälle för att besvara enkäten. Tankar om att 

komplettera studien med ytterligare en metod såsom intervju eller observation har 

även funnits i åtanke. Däremot ansågs detta inte relevant då studien syftar till att se 

orsakssamband på en mer generell nivå.  

 

Vidare har valet gjorts att empiri och analys inte presenteras separat. Detta på grund 

av att det skulle leda till allt för mycket upprepning. För att underlätta för läsaren 

slogs dessa avsnitt samman under rubriken resultat. Detta är även ett vanligt 

tillvägagångssätt i andra kvantitativa studier, vilket kunnat ses i vetenskapliga 

publikationer som lästs. Valet att ta upp deskriptiv statistik under samma avsnitt var 

även det för att underlätta för läsaren, detta motiveras också av andra forskares 

tillvägagångssätt. (Tsegba, Wilson & Ene, 2014; Agbejule och Jokipii, 2009; Körner, 

Ek & Berg, 1984 s.32) 
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4.!Resultat!
Nedan görs en presentation av den insamlade datan i form av deskriptiva tabeller 
som beskriver hur datan fördelas mellan de egenskaper som studerats. Vidare 
analyseras datan med hjälp av en regressionsanalys samt ett flertal t-tester, i 
samband med dessa prövas även studiens hypoteser vilka behålls eller förkastas 
beroende på det uppnådda resultatet.  
 
4.1!Deskriptiv!analys 
Innan resultaten av studien presenteras uppvisas deskriptiv statistik i form av ett 

flertal tabeller för att belysa de grundläggande funktionerna i den data som samlats in. 

Detta för att skapa en större förståelse för de resultat som sedan redovisas och 

analyseras. (Tsegba, Wilson & Ene, 2014) Denna deskriptiva statistik har utformats 

likt Agbejule och Jokipii (2009) gjort i sin studie, vilket även föreslås av Körner, Ek 

och Berg (1984, s.32). Tabellerna illustrerar därmed frekvensfördelningen samt 

procentandelen inom de egenskaper som studerats. Valet att belysa vilka som svarat 

på enkäten har även gjorts med agentteorin som grund för att visa på om det är ägarna 

själva, VD:n eller annan verksam person inom företaget som ansetts vara ansvarig för 

den interna kontrollen. I de fall där ägaren är den som svarat på enkäten råder inget 

agentproblem då ägaren är verksam i företaget och behöver därmed inte använda 

intern kontroll som verktyg för att minska informationsasymmetrin. Vidare visas även 

vilken bransch företagen som besvarat enkäten är verksamma inom för att se till den 

spridning som råder bland de svarande. (Agbejule & Jokipii, 2009)  

 

Tabell 1 

Respondentens titel Frekvens % 
Ägare  3 5,7% 
VD  4 7,5% 
Ekonomichef  17 32,1% 
Controller  6 11,3% 
Ekonomiansvarig 22 41,5% 
Rektor  1 1,9% 
TOTALT  53 100% 
!

I tabell 1 kan det ses att tre ägare deltagit i studien. Dessa ägare innehar små företag 

som har mellan 5-15 anställda. I och med detta har de haft möjlighet att själva svara 

på frågor om den interna kontrollen eftersom de är verksamma i företaget samt har 

insyn i verksamheten. I några företag har VD:n varit den som har mest kunskap om 

den interna kontrollen i företaget, vilket kan ses i att fyra respondenter som innehar 
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den titel besvarat enkäten. En rektor, vilken innehar det ekonomiska ansvaret på en 

vinstdrivande skola, har även deltagit i studien. Resterande respondenter har en 

ekonomisk roll inom företaget, antingen som ekonomichef, controller, 

ekonomiansvarig eller liknande position som passar in i någon av dessa tre 

sistnämnda kategorier. 

 

Tabell 2 

Bransch  Frekvens % 
Byggbranschen 1 1,9% 
Fastighetsbranschen 4 7,5% 
Fordon och verkstad 5 9,4% 
Industri och tillverkning 9 17,0% 
Juridik  1 1,9% 
Kemisk industri och läkemedel 2 3,8% 
Livsmedel  3 5,7% 
Parti- och detaljhandel 5 9,4% 
Personlig assistans 2 3,8% 
Teknisk verksamhet 7 13,2% 
Tjänster  2 3,8% 
Transport och åkeri 4 7,5% 
Tryckeri  2 3,8% 
Turism och fritid 1 1,9% 
Utbildning  1 1,9% 
VVS  4 7,5% 
TOTALT  53 100% 
!

I tabell 2 har samtliga företag fördelats in i branscher. Detta för att se spridningen 

inom olika verksamhetsområden för de företag som besvarat enkäten (Agbejule & 

Jokipii, 2009). När det gäller teknisk verksamhet har företag med hög innovativ 

verksamhet samt företag som arbetar med optimering av teknisk utrustning tillskrivits 

denna kategori. I kategorin tjänster har företag som arbetar med service i hög grad för 

att bistå andra hänförts. Kategorin VVS består av företag som arbetar med värme, 

ventilation och sanitet. Kategorierna juridik respektive utbildning består av en 

advokatbyrå samt en skola. Av dessa har främst de företag som ingår i 

branschkategorin teknisk verksamhet setts som kunskapsintensiva då dessa anses 

arbeta med tekniskt arbete på hög nivå. Ett företag inom fordonsbranschen ansågs 

vara kunskapsintensivt eftersom de arbetar med optimering och framställning av 

styrsystem till fordon. Vidare sågs ett företag inom branschen VVS som 

kunskapsintensivt på grund av att företaget hade många olika processer och delar som 
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kan ses som svårt för en utomstående att sätta sig in i. Företagen som är verksamma 

inom kemisk industri och läkemedel ansågs även som kunskapsintensiva på grund av 

komplicerade processer som är svåra för externa parter att förstå. Ett företag som 

arbetar med juridik ses också som svårt för utomstående att sätta sig in i på grund av 

den kunskap och förståelse av lagar och regler som krävs. (Lam, 1997; Levitas, Baker 

& Ahsan, 2011; Feser & Proeger, 2015).  

 

Tabell 3 

Storlek - antal anställda Frekvens % 
0-5 $ 0 0% 
6-10 $ 3 5,7% 
11-25 $ 13 24,5% 
26-50 $ 5 9,4% 
51-100 $ 10 18,9% 
101-200 $ 5 9,4% 
201-500 $ 7 13,2% 
501-1000 $ 2 3,8% 
1001-5000 $ 3 5,7% 
5001- $ 5 9,4% 
TOTALT $ 53 100% 
!

Tabell 4 
 
  N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 
Storlek 53 6 17000 964,40 2732,241 
Antal N  53         
!

Tabell 5 
Kunskap  Frekvens  
Kunskapsintensiv verksamhet 12 22,6% 
Ej kunskapsintensiv verksamhet 41 77,4% 
TOTALT  53 100% 
!

Tabell 6 
Internationellt/nationellt ägande Frekvens % 
Utlandsägda bolag 16 30,2% 
Inhemska bolag 37 69,8% 
TOTALT  53 100% 
!

!
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Tabell 7 
Koncernstruktur Frekvens %  
Företag med dotterbolag 24 45,3% 
Företag utan dotterbolag 29 54,7% 
TOTALT  53 100% 
!

I tabell 3-7 ovan presenteras fördelningen av antalet företag i respektive egenskap för 

att visa hur många företag som tillhör respektive kategori. All information om 

koncernstruktur, kunskapsintensiv verksamhet och utlandsägda företag har som 

tidigare nämnts samlats in via sekundärdata, medan information gällande storlek har 

samlats in med hjälp av både enkät och sekundärdata. I tabell 4 visas även en mer 

utförlig beskrivning av den kvantitativa variabeln storlek. Där går det att utläsa 

maximum- och minimumantalet anställda i de deltagande företagen, medelvärde samt 

standardavvikelse. 

 

4.2!Hypotesprövning 
I detta avsnitt kommer de fyra hypoteserna gällande intern kontroll att prövas mot den 

data som samlats in. Datan för sambandet mellan intern kontroll och storlek 

presenteras i den löpande texten. De t-test som utförts för att se sambanden mellan 

intern kontroll och kunskapsintensiv, utländskt eller inhemskt ägande samt 

koncernstruktur kan ses i tabell 8. 

Tabell 8  

KUNSKAP Medelvärde 
(Sig. 2-
tailed) 

Medelvärde Ej 
kunskapsintensivt 3,937 

  
Kunskapsintensivt 3,983 0,717 

UTLANDSÄGT Medelvärde 
(Sig. 2-
tailed) 

Medelvärde Inhemskt bolag 
3,951 

  
Utlandsägt bolag 3,938 0,932 

KONCERN Medelvärde 
(Sig. 2-
tailed) 

Medelvärde Inga dotterbolag 
3,814 

  
Har dotterbolag 4,108 0,046 
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4.2.1!Hypotes!1!T!Storlek 
Den första hypotes som undersökts innefattar att stora företag har en högre grad av 

intern kontroll än mindre företag. Analysen av sambandet mellan företagens storlek i 

förhållande till den interna kontrollen i företaget har undersökts med hjälp av att se till 

korrelationen. Detta förklarar styrkan av relationen mellan variablerna och ger en 

indikation på om det är ett positivt eller negativt samband. Utifrån resultatet har det 

konstateras att det finns ett litet positivt samband 0,248 (p<0,1) mellan intern kontroll 

och företagets storlek. (Pallant, 2010, s.103, 134)  

 

Flertalet debattörer och forskare menar att den interna kontrollen växt och blivit mer 

betydelsefull på grund av att ägarens behov av insyn i företaget ökat (Balans nr. 6-7, 

2010; Carcello, Hermanson & Raghunandan, 2005; Franck & Sundgren, 2010). 

Ägarna ska kunna kontrollera vad som händer i företaget och att VD:n agerar i 

organisationens bästa med hjälp av intern kontroll (Eisenhardt, 1989, Liu & Miao, 

2006). Med detta menas att transparens uppkommit som en viktig del i företag på 

grund av yttre krav från ägare av ökad kontroll (CFO world, 2010; Coates, 2007). För 

att relatera detta till det resultat som framkommit kan det ses att ägarna i större företag 

tenderar att ha ett behov av en högre grad av intern kontroll, troligen för att dessa ska 

få möjlighet till bättre insyn i verksamheten. Större företag tenderar även att lägga 

större vikt vid att kommunikationen i företaget fungerar (Merchant, 1981). För ägare i 

stora företag blir det därmed viktigt att minska graden av informationsasymmetri med 

hjälp av intern kontroll, vilket bland annat innefattar kommunikation.  

 

Tsegba, Wilson och Ene, (2014), Royaee och Dehkordi (2013) samt Mallin (2013, 

s.17-18) anser att företagsledningen får en viss makt över verksamheten beroende på 

den separation som råder mellan ägande och styrning av företaget. Detta kan leda till 

att den interna kontrollen behöver stärkas i större företag i de processer som utförs 

(McMullen, Raghunandan & Rama, 1996; Hermanson, 2000), vilket bidrar till att den 

interna kontrollen minskar informationsasymmetrin. Därmed kan det vara så att intern 

kontroll inte ses som lika viktigt i ett mindre företag där informationsasymmetrin inte 

antas vara lika stor. I mindre företag kan kommunikationen lättare ske muntligt utan 

att behöva passera flera led (Merchant, 1981). Att graden av intern kontroll är lägre i 

mindre företag kan därmed kopplas till att det är lättare för den ursprungliga 

informationen att nå överordnade led (Flaa et al., 1995, s.139).  
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Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings årsrapport 2014 finns fortfarande många 

brister gällande detaljer i rapporteringen inom intern kontroll. Det kan ses i den 

skillnad som uppkommer i den interna kontrollens omfattning i stora respektive små 

företag. Beroende på företagets storlek tenderar ägare att ha olika preferenser när det 

gäller kontrollens betydelse för verksamheten. Således kan detta bero på de resurser 

som krävs för att upprätthålla samtliga delar av den interna kontrollen (Jokipii, 2010). 

Dessa resurser finns inte i alla företag, vilket kan bero på att det inte heller finns något 

behov. Sarens och Abdolmohammadi (2011) samt Goodwin-Stewart och Kent (2006) 

menar att antal anställda inom företaget har en påverkan på antalet personer som 

arbetar med den interna kontrollen.  

 

Chatham (2004) och Atiase (1986, refererad i Chatham, 2004) menar att stora företag 

vanligen anställer controllers som har intern kontroll som arbetsuppgift för att minska 

informationsasymmetrin. Endast ett mindre företag med cirka 30 stycken anställda har 

en controller som besvarat enkäten i denna studie, medan det i de stora företagen, med 

omkring 100 stycken anställda och uppåt, är fem stycken controllers som besvarat 

enkäten. Det har därmed funnits stöd för att större företag satsar mer på intern kontroll 

då de anställer controllers eller internrevisorer som har det som arbetsuppgift. Således 

får dessa företag högre agentkostnader för att minska informationsasymmetrin i 

företaget. Tidigare studier visar även att det är mer kostnadseffektivt för ett större 

företag att inneha en hög grad av intern kontroll (Franck och Sundgren, 2010). Mindre 

företag anses inte behöva någon controller som arbetar med intern kontroll då direkt 

övervakning kan ske i dessa företag och muntlig information ses som en lämplig 

kommunikationskanal (Merchant, 1981).  

4.2.2!Hypotes!2!T!Kunskapsintensiv 
I tabell 8 går det att utläsa från medelvärdet att graden av intern kontroll är relativt 

lika mellan företag som anses kunskapsintensiva respektive ej kunskapsintensiva. Det 

finns därmed inte någon statistisk signifikant skillnad mellan företag som har en 

kunskapsintensiv verksamhet i jämförelse med företag som inte har det. Antagandet i 

hypotesen om att intern kontroll används som verktyg i högre grad i 

kunskapsintensiva företag för att minska informationsasymmetrin stämmer alltså inte 

enligt detta utfall. Informationsasymmetri uppstår när VD:n i ett företag innehar större 
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kunskap om det som sker i verksamheten än vad ägaren har (Tosi och Gomez-Mejia, 

1989; Kogut & Zander, 1992). Detta uppkommer främst i kunskapsintensiva företag 

där kunskapsöverföringar sker, i dessa företag är det därför svårt att förklara 

verksamheten och därmed ökar informationsasymmetrin. (Lam, 1997)  

 

De företag som dels arbetar med tekniska konstruktioner och tillverkning samt ett 

läkemedelsföretag och en advokatbyrå antogs i denna studie vara kunskapsintensiva. 

Kunskapsintensiva företag kan exempelvis vara företag som bedriver tekniskt arbete 

på hög nivå eller företag inom bioteknikindustrin med komplicerade processer (Lam, 

1997; Levitas, Baker & Ahsan, 2011; Feser & Proeger, 2015). Detta kan dock tolkas 

på olika sätt och en anledning till att sambandet mellan kunskapsintensiva företag och 

graden av intern kontroll inte kunde tydliggöras i denna studie kan antas vara på 

grund av tolkningen av tekniskt arbete på hög nivå. Om ett större antal av 

läkemedelsföretag hade deltagit i studien och ökat den typen av kunskapsintensiva 

företag alternativt att indelning gjorts utifrån företagens forskning- och 

utvecklingskostnader, kunde det ha bidragit till ett annorlunda utfall. Företag som har 

höga FoU-kostnader kan även ses som kunskapsintensiva eftersom det kan öka 

informationsasymmetrin mellan ägare och VD då dessa kostnader anses vara en “tyst 

kunskap” som är underförstådd för de som arbetar i verksamheten (Levitas, Baker & 

Ahsan, 2011; Feser & Proeger, 2015). 

4.2.3!Hypotes!3!T!Utländskt!eller!inhemskt!ägande 
Resultatet gällande sambandet mellan graden av intern kontroll och om företaget är 

utlandsägt eller inhemskt visas i tabell 8. Där kan det ses att medelvärdet mellan dessa 

två kategorier inte skiljer sig nämnvärt. Det finns därmed inte någon statistisk 

signifikant skillnad i den interna kontrollen mellan företag som är utlandsägda 

respektive inhemska. Tidigare antogs att kraven på intern kontroll är högre från 

utländska ägare då kraven ökat internationellt, bland annat i USA (CFO world, 2010; 

Coates, 2007). Den svenska lagstiftningen anses inte vara lika strikt som den 

amerikanska på grund av dess följ- och förklaraprincip (Bolagsstyrning, 2015).  

 

Flertalet forskare menar att en internationell expansion är kopplat till osäkerhet och 

komplexitet för ägarna, vilket ökar deras risktagande och således också ökar 

kontrollen över deras investeringar (George, Wiklund & Zahra, 2005; Fernandez och 
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Nieto 2005; Chen, Hsu & Chang, 2014; Moskalev, 2009). Informationsasymmetrin 

borde även öka då det kan uppstå svårigheter att anpassa sig efter reglerna i det land 

verksamheten etableras i (Paloni & Zanardi, 2006; Choi et al., 2013). Det går därmed 

att konstatera att det finns informationsasymmetri i utlandsägda företag utifrån teorin. 

Denna studie kan dock inte förklara att de använder sig av intern kontroll som ett 

verktyg för att minska informationsasymmetrin. Utländska ägare kan istället antas 

använda sig av andra “verktyg”, exempelvis belöning, för att minska sina 

övervakningsproblem (Eisenhardt, 1989). Det finns således mycket som tyder på att 

företag som är utlandsägda skulle ha högre grad av intern kontroll, men i detta fall 

stämmer inte denna teori enligt det resultat som denna studie genererat.  

4.2.4!Hypotes!4!T!Koncernstruktur 
När det gäller det t-testet som utförts i koncernstrukturen kan det ses i tabell 8 att 

medelvärdet skiljer sig mellan företag som inte har dotterbolag (3,814) och företag 

som har dotterbolag (4,108). Det finns således en statistisk signifikant skillnad mellan 

dessa grupper på signifikansnivå 5 %. Företag som har dotterbolag har tenderar att ha 

en högre grad av intern kontroll än företag utan dotterbolag. På grund av detta har det 

funnits stöd för att ägare till ett företag som är verksamma i en koncern och har 

dotterbolag således har ett större behov att upprätta och utforma en högre grad av 

intern kontroll för att oenigheter inom företaget inte ska förekomma (Tsegba, Wilson 

& Ene, 2014; Royaee & Dehkordi, 2013). Det kan även antas att ett högre fokus läggs 

på att upptäcka risker när företaget växer och får dotterbolag.  

 

Shyu (2013) hävdar att koncerner är sammankopplade med hård kontroll då 

moderbolaget vill ha insyn i dotterbolaget. Enskilda företag fokuserar istället mer på 

direkt övervakning och muntlig information. Det kan därmed antas att den interna 

kontrollen hamnar i större fokus bland de företag som ingår i en koncern. (Goodwin-

Stewart & Kent, 2006) Merchant (1981) hävdar att problem gällande kommunikation 

och kontroll ökar ju större organisationen blir, därför bör dem användas i högre grad i 

takt med att organisationen expanderar.  

 

När företaget ingår i en koncern kan det vara svårt för ägarna att utöva makt och 

inflytande över verksamheten, vilket Tsegba, Wilson och Ene, (2014), Royaee och 

Dehkordi (2013) samt Kogut och Zander (1992) menar kan skilja sig åt företag 
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emellan. Det är därmed viktigt att samtliga anställda arbetar för att uppnå den 

målsättning som företaget har och inte arbetar i egenintresse. Målet är att ägarna ska 

kunna övervaka verksamheten genom den interna kontrollen, vilket görs genom att se 

till att personalen agerar och arbetar enligt vad som bestämts. (Ettredge, Reed & 

Stone, 2000) Genom en hög grad av intern kontroll minskar de ekonomiska 

osäkerheterna för ägarna på grund av att riskhantering vidtagits som åtgärd (Feng, Li 

& McVay, 2009; Addis, 2014). Att se till processerna utifrån ett riskperspektiv leder 

till att ägaren får ökat förtroende för att dotterbolaget och de anställda agerar i 

riktning med företagets målsättning. (McMullen, Raghunandan & Rama, 1996; 

Hermanson, 2000) 

 

Anledningen till att den interna kontrollen är mer omfattande i företag som innehar 

dotterbolag kan även vara på grund av den interna kapitalmarknad som uppstår. I och 

med bildande av en koncern kan företagen i koncernen hjälpas åt ekonomiskt. Makten 

kan ses ligga i moderbolagets händer, och om ägarna får möjligheten att utöva intern 

kontroll över dotterbolaget minskar risken för att oegentligheter förekommer genom 

god insyn i dotterbolaget (Shyu, 2013). Att ägaren har möjlighet till insyn i 

dotterbolaget och dess processer genom intern kontroll ses därmed som centralt för att 

beslutsfattande ska kunna ske på tillförlitliga grunder. Intern kontroll bidrar därmed 

till att övervakning av beslut om fördelning av kapital och resurser kan ske. (Khanna 

& Rivkin, 2001; Castaneda, 2007; Claessens, Fan & Lang, 2006) Det kan ses genom 

tidigare resonemang att det är viktigt att den interna kontrollen justeras och anpassas 

till rådande omständigheter för att ett starkt inflytande ska kunna råda från 

moderbolagets sida. Detta innefattar att moderbolaget får möjlighet till kontroll över 

de inre beslut som fattas i koncernen. (Shyu, 2013) 

 

4.3!Sammanfattande!resultat!
Storlek och koncernstruktur var de egenskaper som har ett statistiskt signifikant 

orsakssamband till graden av intern kontroll i företag. Att det just är dessa två 

egenskaper som påverkar graden av intern kontroll kan ses i att dessa är relativt 

likartade när det kommer till att både stora företag samt företag med dotterbolag har 

flera led och nivåer som informationen ska passera genom innan den når ägaren. (Flaa 

et al., 1995, s.139)  
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Tabell 9 

      Med dotterbolag      Utan dotterbolag 
Storlek Frekvens % Frekvens % 
0-5 0 0 0 0 
6-10 1 1,9 2 3,8 
11-25 3 5,7 10 18,9 
26-50 0 0 5 9,4 
51-100 4 7,5 6 11,3 
101-200 4 7,5 1 1,9 
201-500 3 5,7 4 7,5 
501-1000 2 3,8 0 0 
1001-5000 3 5,7 0 0 
5001- 4 7,5 1 1,9 
TOTALT: 24 45,3 29 54,7 

 

Som det går att se i tabell 9 är majoriteten av företagen med dotterbolag även företag 

som har över 100 anställda. Det går även att utläsa att majoriteten av företag utan 

dotterbolag avser de företag som har upp till 100 anställda. Därmed går det att se ett 

visst samband mellan större företag och företag som innehar dotterbolag. Sambandet 

kan således påverka att det har funnits statistiska samband mellan intern kontroll och 

företagets storlek samt mellan intern kontroll och företag med dotterbolag.  

!
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5.!Slutsats!om!skillnader!i!intern!kontroll 
Att graden av intern kontroll skiljer sig åt från företag till företag är något som det 

redan finns stöd för i tidigare utförda studier, men vad som ligger till grund för denna 

skillnad är däremot inte uttalat. Denna studies resultat bidrar till ett förtydligande av 

vilka ägare som är i behov av starkare kontroller genom att förklara hur olikheter i 

företags egenskaper påverkar graden av intern kontroll i företag. Förklaringen 

kommer ur att intern kontroll används som ett verktyg för att ägarna ska minska 

informationsasymmetrin och få information om vad som sker i verksamheten. 

 

Ett orsakssamband som funnits stöd för i denna studie är förhållandet mellan storlek 

och intern kontroll. Slutsatsen som kan dras är att graden av intern kontroll ökar i takt 

med att företaget växer och blir större. Ytterligare en slutsats som kan dras är att 

graden av intern kontroll ökar beroende på om ett företag ingår i en koncern och har 

dotterbolag. Graden av intern kontroll ökar därmed i samband med ett företag växer 

och blir större i form av antalet anställda eller koncernstrukturen, vilket medför att 

informationsasymmetrin ökar. Detta resultat genererar därmed en utveckling av 

Franck och Sundgren, (2010) studie som menar att större företag satsar mer på den 

interna kontrollen på grund av den kostnadseffektivitet som det genererar för dem.  

 

Tidigare studiers resultat har även stärkt antagandet om att ägare i större företag 

efterfrågar mer information om verksamheten för att minska graden av 

informationsasymmetri (Chatham, 2004). Vår studie utvecklar detta resonemang 

genom att se intern kontroll som verktyg för att bistå ägaren med mer information. 

Även Jokipiis (2010) studie styrker antagandet att större företag är i behov av en mer 

omfattande intern kontroll för ökad effektivitet i företaget, dock baseras detta resultat 

på externa faktorer utformade från contingencyteorin. Att större företag är i stort 

behov av en hög grad av intern kontroll kan därmed styrkas utifrån två olika teorier, 

då vår studie bidrar med ett agentteoretiskt perspektiv. Claessens, Fan och Lang 

(2006) tar upp att kontroll och övervakning ses som viktigt inom koncerner på grund 

av den interna kapitalmarknaden och vikten av att kunna utbyta resurser sinsemellan. 

Vårt resultat bidrar till att ta resonemanget ett steg längre genom att förklara varför 

det är på detta sätt; nämligen att grunden i utbytet ligger i informationsasymmetri och 

att ägaren söker kontroll. 

 

stefan schön


stefan schön
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Att ett samband även funnits mellan storlek och koncernstruktur (se tabell 9) kan ha 

bidragit till att den undersökningsmodell som använts, Figur 1, blir begränsad. Om 

detta samband setts som självklart innan undersökning utförts hade troligen en av 

dessa variabler tagits bort då de ansetts vara för liknande. Således hade det bidragit till 

att empirin sett annorlunda ut när endast information om en av dessa variabler 

insamlats.  

 

Något stöd för att utländskt ägarskap och kunskapsintensiv verksamhet har någon 

påverkan på graden av intern kontroll har det inte funnits stöd för i denna studie. Ett 

antagande om att definitionen av kunskapsintensiv verksamhet kan ha påverkat 

resultatets utfall har dock gjorts. Det kan fortfarande antas att det finns en större 

informationsasymmetri i kunskapsintensiva och utländska företag (Kogut & Zander, 

1992; Lam, 1997; Paloni & Zanardi, 2006; Choi et al., 2013). Denna studie utgår från 

att företagen använder sig av intern kontroll som ett verktyg för att minska 

informationsasymmetrin som uppstår mellan ägaren och VD. Ägarna till dessa företag 

kan därmed vara i behov av andra verktyg för att minska informationsasymmetrin, då 

de bör agera om styrnings- och kontrollproblem uppstår (Hatch, 2002, s.366; 

Eisenhardt, 1989; Liu & Miao, 2006). I dessa fall kan det antas att ägarna till de 

kunskapsintensiva företagen samt företagen med utländska ägare använder sig av 

något annat för att minska informationsasymmetrin, exempelvis belöningar. Att 

upprätta ett kontrakt mellan ägaren och VD där det bestäms vilken typ av belöning 

VD:n erhåller är därmed ett annat sätt för ägaren att minska informationsasymmetrin. 

(Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976)  

 

Om denna studies resultat relateras till andra centrala studier inom kontroll i 

kunskapsintensiva företag kan ses att metoden även skiljer sig, vilket kan ha haft en 

påverkan på de skilda resultaten. Kogut & Zander (1992) undersöker i sin studie 

rutiner om hur man arbetar och använder deklarativ kunskap i form av uttalanden som 

beskriver en process. Denna metod har ett tolkande synsätt där en förståelse försöker 

skapas, till skillnad från vår studie där ett orsakssamband förklaras, och därmed kan 

resultaten skilja sig åt. Lam (1997) har istället utfört en empirisk analys genom ett 

nära samarbete med två högteknologiska företag där kunskapsöverföringen studerats. 

Skiljaktigheter uppkommer här när det gäller genomförandet av studierna då vår 
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studie generaliseras och inte är lika djupgående, som därmed kan ha påverkat 

resultatet. 

!

Denna studie har bidragit till att se till intern kontroll i svenska företag, vilket inte 

gjorts flertalet gånger tidigare. Således har studier utförts avseende den interna 

kontrollen, men dessa har haft fokus på företag i andra länder (Franck, 2009; Jokipii, 

2010; Stringer & Carey, 2002). Resultatet av denna studie har därmed bidragit till en 

tydligare förklaring av graden av intern kontroll i svenska företag. Det svenska 

regelverket är däremot relativt likt den bolagsstyrning som övriga nordiska länder 

tillämpar (Franck & Sundgren, 2010), vilket kan vara en bidragande effekt till att 

utlandsägda företag inte har olika grad av intern kontroll till skillnad från inhemska 

företag om dessa är verksamma i norden. Ytterligare en anledning till att inga 

skillnader uppkom inom denna egenskap kan vara för att andra verktyg legat till 

grund för att minska informationsasymmetrin såsom internationella revisorer, 

belöningar samt långsiktiga investeringsplaner (Choi et al., 2013). 

 

En slutsats som slutligen kan dras är att behovet av intern kontroll varierar på grund 

av den informationsasymmetri som uppkommer beroende på företagets olikheter i 

dess egenskaper. Detta stödjer därmed Alchian och Demsetz (1972) som betonar att 

organisationens egenskaper är en del i processen när det kommer till den interna 

kontrollen. Vår studie stödjer därmed flertalet forskares resultat om att 

bolagsstyrningen skiljer sig åt i företag, men utvecklar detta resonemang genom att 

förklara skillnaden i graden av intern kontroll (Tsegba, Wilson & Ene, 2014; Royaee 

& Dehkordi, 2013). Avslutningsvis kan skillnaden i graden av intern kontroll mellan 

företag förklaras av att ett orsakssamband råder mellan intern kontroll och olikheter i 

företags egenskaper, vilket grundas i den informationsasymmetri som finns. Detta 

leder i sin tur till att ägarna har olika behov av kontroll för att öka lojaliteten samt 

förhindra att bedrägerier och oegentligheter sker (Speklé, Hilco & van Elten, 2007; 

Kinney, 2000). 

!

!

!

!
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6.!Diskussion!om!framtida!forskning!!
Nedan tas diskussioner upp gällande studiens utförande samt tankar som uppkommit 
under studiens gång. Vidare tas intressanta ämnen upp för framtida forskning.  
 

Denna studie utfördes med en representativ urvalsstorlek enligt Christensen (2010, 

s.125-126) då över 50 företag deltog. På grund av den tidmässiga aspekt som varit har 

detta begränsat studien till 53 deltagande företag, vilket bör tas i beaktning vid 

generalisering av resultatet. För att stödja hypoteserna ytterligare kan en mer 

omfattande studie utföras, vilken innefattar ett ännu större urval.  

 

De hypoteser som utformats har framkommit utifrån agentteorin. En tidigare utförd 

studie har även utformat egenskaper utifrån continencyteorin kopplat till graden av 

intern kontroll i företag (Jokipii, 2010). Ett förslag till framtida forskning är att ta 

fram andra egenskaper utifrån andra teorier för att se om dessa kan förklara skillnaden 

i graden av intern kontroll mellan företag. En egenskap som från början utformades i 

denna studie utifrån agentteorin var organisationsstruktur. Under studiens gång 

förtydligades det att denna egenskap var svår att undersöka på grund av variationen 

bland de företag som ingick i studien. Ett sätt att förnya denna studie på är att ha ett 

urval med mer homogena företag där även olikheter i organisationsstrukturen går att 

undersöka och dess påverkan på graden av intern kontroll.  

 

Vid analysen gjordes ett val att se intern kontroll som ett sammanfattande mått samt 

se dess komponenter som reflektiva variabler. Vidare kan sättet att se på intern 

kontroll även undersökas eftersom teorin stödjer att dess komponenter ses som både 

reflektiva och formativa variabler. Detta då teori menar att intern kontrollen blir 

ofullständig om en plockas bort, vilket talar emot att se dem som reflektiva variabler. 

Därmed kan interaktionen mellan komponenterna i det interna kontrollsystemet vara 

av intresse för framtida forskning (Agbejule & Jokipii, 2009). 

!



! 62!

Referenslista!
Abdel-Khalik, R. (1993). Why do private companies demand auditing? A case for 
organizational loss of control. Journal of accounting, auditing & finance, Vol. 8, 
Issue 1 , p. 31-52.  
 
Adams, M. (1994) Agency Theory and the Internal Audit. Managerial Auditing 
Journal, Vol. 9, No. 8, p. 8-12  
       
Addis, (2014). Your internal locus of control. Beyond Ensurance. CPCU, CRA.  
 
Agbejule, A. & Jokipii, A. (2009) Strategy, control activities, monitoring and 
effectiveness. Managerial Auditing  
Journal, 24 No. 6.  
  
Alchian, A.A. & Demsetz, H. (1972). Production, Information Costs, and Economic 
organization. The American Economic review. Vol. 62, No. 5 (Dec., 1972), pp. 777-
795 
 
Allabolag.se, 2015. Sveriges alla aktiebolag. Hämtad 2015-02-25 från: 
http://www.allabolag.se/what/sveriges_alla_aktiebolag 
 
Anderson, U, Christ, M, Johnstone, K. & Rittenberg, L. (2012). A Post-SOX 
Examination of Factors Associated with the Size of Internal Audit Functions. 
Accounting Horizons, 26, 2, 167-191. 
 
Arwinge, O. & Wikland, T. (2013). Utvecklingen av intern styrning och kontroll – 
reflektioner utifrån uppdaterat ramverk. Balans. Hämtad 2015-02-06 från: 
http://www.tidningenbalans.se/fordjupning/utvecklingen-av-intern-styrning-och-
kontroll-reflektioner-utifran-uppdaterat-ramverk/ 
 
Baker, R. L., Bealing Jr, W. E., Nelson, D. A., Staley, A. B. (2006). An institutional 
perspective of the Sarbanes-Oxley Act. Managerial Auditing Journal, Vol 21 nr 1 s. 
23-33. Citerar Brief, R.P. (Ed.) (1982). United States of America Before the Securities 
and Exchange Commission in the Matter of McKesson & Robbins, Inc., Garland 
Publishing, Inc., New York, NY. 
 
Baker, R. L., Bealing Jr, W. E., Nelson, D. A., Staley, A. B. (2006). An institutional 
perspective of the Sarbanes-Oxley Act. Managerial Auditing Journal, Vol 21 nr 1 s. 
23-33. Citerar Keats, C. (1982). Magnificent Masquerade: The Strange Case of Dr. 
Coster and Mr. Musica, Garland Publishing, Inc., New York, NY. 
 
Bakka, J.F., Fivelsdal, E. & Lindkvist, L. (2001) Organisationsteori: struktur, kultur, 
processer. Malmö: Liber Ekonomi. s. 71-72. 
 
Balans, Internkontroll är som en tom ram – Den måste fyllas med regler och 
anvisningar, Nr. 1, 2006. 
 
Balans, Ökat värdeskapande med samverkan, Nr. 6-7, 2010. 
 



! 63!

Belenzon, S., & Berkovitz, T. (2008). Business group affiliation, financial 
development and market structure: Evidence from europe. Rochester: Social Science 
Research Network. 
 
Birkinshaw, J., Nobel, R., & Ridderstråle, J. (2002). Knowledge as a contingency 
variable: Do the characteristics of knowledge predict organization structure? 
Organization Science. Vol. 13, No. 3 
 
Birkinshaw, J., Nobel, R., & Ridderstråle, J. (2002). Knowledge as a contingency 
variable: Do the characteristics of knowledge predict organization structure? 
Organization Science. Vol. 13, No. 3. Citeterar Von Hippel, E. (1988). The Sources of 
Innovation. Oxford University Press, New York.  
 
Bisbe, J., Batista-Foguet, J. & Chenhall, R. 2007, "Defining management accounting 
constructs: a methodological note on the risks of conceptual misspecification". 
Accounting, organizations and society, vol. 32, no. 7/8, pp. 789-820. 
 
Black, B. S. 1992. Agents watching agents: The promise of institutional investor 
voice. UCLA Law Review, 39: 811- 893. (850-853) 
 
Bolagsstyrning, (2015). Syftet med koden.  
Hämtad: 2015-01-02 från: http://www.bolagsstyrning.se/koden/syfte   
Hämtad: 2015-03-26 från: http://www.bolagsstyrning.se/koden/folj-eller-forklara  
Hämtad: 2015-03-26 från: http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/svensk-
bolagsstyrning/den-svenska-modellen-for-bolagsstyrning  
Hämtad: 2015-03-26 från: http://www.bolagsstyrning.se/koden/historik  
 
Bonazzi, L., & Sardar M.N. Islam. (2007). Agency theory and corporate governance. 
Journal of Modelling in Management, 2(1), 7. 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber AB: 
Malmö. s.48-49 
     
Carcello, J. V., Hermanson, D. R. & Raghunandan, K. (2005), ‘Changes in internal 
auditing during the time of the major US accounting scandals’, International Journal 
of Auditing, Vol. 9, pp. 117–27.  
      
Castaneda, G. (2007), “Business groups and internal capital markets: the recovery of 
the Mexican economy in the aftermath of the 1995 crisis”, Industrial and Corporate 
Change, Vol. 16 No. 3, pp. 427-54. 
 
CFO world, (2010). SOX, lagen som fick svenska företag att fly amerikanska börsen. 
Hämtad 2015-01-30 från: http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.303243/sox-lagen-som-
fick-svenska-foretag-att-fly-amerikanska-borsen 
 
Chatham, M.D. (2004). Does the extent of compliance with international accounting 
standards affect information asymmetry? Oklahoma State University.  
 
 



! 64!

Chatham, M.D. (2004). Does the extent of compliance with international accounting 
standards affect information asymmetry? Oklahoma State University. Citerar Atiase, 
R. (1986). Predisclosure Information, Firm Capitalization, and Security Price 
Behavior Around Earnings Announcements. Journal of Accounting Research 
(Spring): 21-36.   
 
 
Chen, H-L., Hsu, W-T. & Chang, C-Y. (2014). Family Ownership, Institutional 
Ownership, and Internationalization of SMEs*. Journal of Small Business 
Management 2014 52(4), pp. 771–789  
 
 
Chen, H-L., Hsu, W-T. & Chang, C-Y. (2014). Family Ownership, Institutional 
Ownership, and Internationalization of SMEs*. Journal of Small Business 
Management 2014 52(4), pp. 771–789. Citerar Zahra, S., & Garvis, S. (2000). 
“International Corporate Entrepreneurship and Company Performance: The 
Moderating Effect of Inter- national Environmental Hostility,” Journal of Business 
Venturing 15, 469–492 
 
 
Chenhall, R. C., (2003) Management control systems design within its organizational 
context: findings from contingency-based research and directions for the future. 
Department of Accounting and Finance, Monash University, Clayton, Victoria 3168, 
Australia. Accounting, Organizations and Society 28 (2003) 127–168 
 
Choi, J.J., Lam, K.C.M., Sami, H. & Zhou, H. (2013). Foreign ownership and 
information asymmetry. Asia-Pacific Journal of Financial Studies. 42.4 (Apr 2013): 
141  
 
Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. (2010). 
Marknadsundersökning – en handbok. Studentlitteratur AB: Lund. s.112, 120, 125-
127, 129, 131-132, 226, 291 
 
Claessens, S., Fan, P.H.J., & Lang, H.P.L. (2006). The benefits and costs of group 
affiliation: Evidence from East Asia. Emerging Markets Review, Volume 7, Issue 1, 
March 2006, Pages 1–26. 
 
Coates, J. (2007) The goals and promise of the Sarbanes-Oxley Act. Journal of 
economic perspectives. Vol 12. s. 96-116   
 
COSO. (1992) Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission. 
Internal control - integrated framework, AICPA, New York, NY. 
      
COSO. (1994). Committee of sponsoring organization of treadway commission. 
Internal control - integrated framework. New York: AICPA. 
     
Dahmström, K. (2011), Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk 
undersökning. Studentlitteratur AB. Lund. s.14, 29, 31, 67, 73-74, 83, 88-91, 111, 
128-129, 172, 178, 263-266, 290, 368 
 



! 65!

Daily, C. M., Dalton, D. R. & Cannella, A. A., (2003). Corporate Governance: 
Decades of Dialogue and Data. The Academy of Management Review, Vol. 28, No. 3, 
p. 371-382  
     
Davis, J. H., Schoorman, F. D. & Donaldson, L.(1997). Toward a stewardship theory 
of managemant. Academy of management review 1997, Vol. 22, No. 1, 20-47.  
 
Demsetz, H. & Lehn, K. (1985). The structure of corporate ownership: causes and 
consequences. Journal of Political Economy, Vol. 93, No. 6 (Dec., 1985), pp. 1155-
1177 
 
Djurfeldt, G. & Barmark, M. (2009), s.82-98. Statistisk verktygslåda - multivariat 
analys. Studentlitteratur AB, Lund. s. 82-98. 
 
Eisenhardt, K.M. (1989). Agency Theory: An Assessement and Review. Academy of 
Management Review, vol 14, no 1, pp 57-74.  
Eliasson, A. (2010). Kvantitativ metod från början. Studentlitteratur Ab, Lund. s.47-
49, 123, 131, 138.  
 
English, D. M., Schooley, D. K. & Allen, M. F. (2004). The PCAOB’s internal 
control practices: a coso-based review. Internal auditing Mar/Apr 2004; 19,2 pg. 37 
 
Ettredge, M., Reed, M. Stone, M. (2000) An examination of substitution among 
monitoring devices: The case of internal and external audit expenditures. Review of 
Quantitative Finance and Accounting, Vol. 15, No. 1, p. 57-79  
         
Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. Journal 
of Law and Economics, 26, 301–325. http://dx.doi.org/10.1086/467037  
 
FAR - Balans, (2015). Hämtad 2015-04-08 från: http://www.far.se/Ditt-
medlemskap/Tidningar/Balans/ 
 
Feng M., Li C. & McVay, S. (2009). Internal control and management guidance, 
Journal of Accounting and Economics, September 2009.  
 
Fernandez, Z., & Nieto, M.J. (2005). Internationalization Strategy of Small and 
Medium-sized Family Businesses: Some Influential Factors, Family Business Review 
18(1), 77–89.  
 
Feser, D. & Proeger, T. (2015). Knowledge-Intensive Business Services as Credence 
Goods - A Demand-Side Approach. SSRN Electronic Journal.  
 
Filatotchev, I. & Wright, M. (2011) Agency Perspectives on Corporate Governance of 
Multinational Enterprises. Journal of Management Studies 48:2 March 2011 doi: 
10.1111/j.1467-6486.2010.00921.x  
 
Fisher J.G. (1998). Contingency Theory, Management Control Systems and Firm 
Outcomes: Past Results and Future Directions. Behavioral Research in Accounting, 
Vol. 10, p. 47-64. 
       



! 66!

Flaa P., Hofoss, D., Holmer-Hoven, F., Medhus, T. & Rönning, R. (1995). 
Introduktion till organisationsteori. Studentlitteratur AB: Lund. s.139. 
      
Franck, P. (2009) Characteristics of internal control Amelioration. Licentiate thesis, 
Umeå University. Umeå  
     
Franck, P. & Sundgren, S. (2010). Den upplevda nyttan med intern kontroll - en 
studie av svenska noterade bolag. The Journal of the Economic Society of Finland. 
2010:2 http://www.ekonomiskasamfundettidskrift.fi/est/files/estissue2year2010.pdf  
            
George, G., J. Wiklund, & Zahra, S.A. (2005). “Ownership and the 
Internationalization of Small Firms,” Journal of Management 31(2), 210–233.  
 
Goodwin-Stewart, J. & Kent, P. (2006), ‘The use of internal audit by Australian 
companies’, Managerial Auditing Journal, Vol. 21, pp. 81–101.  
 
Gordon, L. A., and Miller, D. (1976). A Contingency Framework for the Design of 
Accounting Information Systems. Accounting, Organizations and Society (1976), pp. 
59-69. 
 
Gustavsson, B. (2004). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 
Studentlitteratur AB, Lund. s.85 
   
Hart, O. (1995) Corporate governance: some theory and implications. The Economic 
Journal, No 105, p. 678-689  
 
Hatch, M.J. (2002). Organisationsteori: Moderna, symboliska och postmoderna 
perspektiv. Studentlitteratur AB. s.197, 366.  
 
Hermanson, H.M. (2000). An Analysis of the Demand for Reporting on Internal 
Control. Accounting Horizons; Sep 2000; 14, 3, pg. 325     
 
IBM- SPSS Statistics, (2015). Hämtad 2015-04-29 från: http://www-
03.ibm.com/software/products/sv/spss-statistics 
 
IFAC (2013). International good practice guidance – Evaluating and improving 
internal control in organizations: executive summary. IFAC: New York.  
 
Islam, J. & Hu, H. (2012). A review of literature on contingency theory in managerial 
accounting. African Journal of Business Management Vol. 6(15), pp. 5159-5164, 18 
April, 2012  
 
Jensen, M. C. & Meckling, W. H., (1976). Theory of the firm: managerial behavior, 
agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3, p. 
305-360.  
     
Jokipii, A. (2010). Determinants and consequences of internal control in firms: a 
contingency theory based analysis. Published online: 8 March 2009. Springer 
Science+Business Media, LLC. 2009  
 



! 67!

Khanna, T. & Rivkin, J.W. (2001), Estimating the performance effects of business 
groups in emerging markets, Strategic Management Journal, Vol. 22 No. 1, pp. 45-
74.  
      
Kinney, W. R, Jr. (2000). Research opportunities in internal control quality and 
quality assurance. A Journal of practice & theory, Vol. 19. Supplement.  
 
Kogut, B. & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and 
the replication of technology. Organization Science, Vol. 3, No. 3, pp. 383-397 
       
Kollegiet för svensk bolagsstyrning, (2014). Årsrapport 2014. 
Hämtad 2015-02-06 från: http://www.bolagsstyrning.se/media/65772/koll-arsrapport-
2014_sve_final(1).pdf  
     
Kulzick, R. S. (2004). Sarbanes-Oxley: Effects on financial transparency. S.A.M. 
Advanced Management Journal, 69.1, (Winter 2004): 43-49.  
 
Körner, S., Ek, L. & Berg, S. (1984). Deskriptiv statistik. Studentlitteratur AB, Lund. 
s. 20, 24-25, 32, 36, 41. 
 
Lam, A. (1997). Embedded firms, embedded knowledge: problems of collaboration 
and knowledge transfer in global cooperative ventures. Organization Studies. 18.6 
(1997): 973-996 
 
Levitas, E., Baker III, V.L. & Ahsan, M. (2011). Top manager ownership levels and 
incentive alignment in inventively active firms. Journal of Strategy and Management 
Vol. 4 No. 2, 2011 pp. 116-135 
 
Liu, H. & Miao, J. (2006). Managerial Preferences, Corporate Governance, and 
Financial Structure. Journal of Economic Literature Classification Numbers: D11, 
D91, G11, C61.  
 
Mallin, C.A. (2013). Corporate governance. Oxford University press, Oxford. s.17-
18. 
   
McMullen, D.A., Raghunandan, K. & Rama, D.V. (1996). Internal control reports and 
financial reporting problems. Accounting Horizons. Vol. 10, No. 4. pp 67-75 
      
Merchant, K. (1981). The design of the corporate budgeting system: influences on 
managerial behaviour and performance. The Accounting Review 4, 813–829.  
 
Mihret D. G. (2014) How can we explain internal auditing? The inadequacy of agency 
theory and a labor process alternative. Critical perspectives on accounting. Deakin 
University Australia 
 
Moeller, R. R., (2004). Sarbanes Oxley and the New Internal Auditing Rules, Johan 
Wiley and Sons, New Jersey. pp. 1-2. 
 
Moskalev, S.A. (2009). Foreign ownership restrictions and cross-border markets for 
corporate control. Journal of Multinational Financial Management. 20 (2010) 48–70  



! 68!

 
Nationalencyklopedin - Ekonomistyrning, (2015). Hämtad: 2015-03-27 från: 
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekonomistyrning  
 
Nationalencyklopedin - Internrevision, (2015). Hämtad: 2015-03-27 från: 
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internrevision  
 
Nationalencyklopedin - Kausalitet (2015). Hämtad: 2015-03-31 från: 
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kausalitet 
 
Nationalencyklopedin - Moderbolag, (2015). Hämtad: 2015-03-26 från: 
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/moderbolag   
 
Nationalencyklopedin - Organisationsteori, (2015). Hämtad: 2015-03-27 från: 
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/organisationsteori  
 
Nationalencyklopedin - Revision, (2015). Hämtad: 2015-03-27 från: 
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/revision 
 
Nationalencyklopedin - Operationalisera, (2015). Hämtad: 2015-04-29 från: 
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/operationalisera 
 
Nielson, D.L. & Tierney, M.J. (2003). Delegation to International Organizations: 
Agency Theory and World Bank Environmental Reform. International Organization 
57, Spring 2003, pp. 241-276 
 
OECD (2004) “OECD Principles of Corporate Governance” Organisation for 
Economic Co-operation and Development, 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf 
 
Olsson, H. & Sörensen, S. (2008). Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Liber AB. Stockholm. s. 31-32, 73-74, 83-84, 90, 93-94, 116-117, 123 
 
Pallant, J. (2010). SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using 
SPSS, Open University Press/McGrawHill, Maidenhead.  s.43, 53, 57, 103, 105, 134, 
240 
 
Paloni, A. & Zanardi, M. (2006). Development Policy Lending, Conditionality, and 
Ownership: A Dynamic Agency Model Perspective. Review of Development 
Economics, 10(2), 253–266, 2006   
     
Retriever Businessmanual, (2015). Hämtad 2015-03-23 från:  
https://web.retriever-
info.com.db.ub.oru.se/static/pdf/businessinfo/businessinfo_manual.pdf  
 
Rittenberg, L.E., Martens, F. & Landes, C.E. (2007). Internal Control Guidance: Not 
Just a Small Matter. Journal of Accountancy. Mar 2007, 203, 3, pg. 46  
     



! 69!

Roberts, J. (2001). Trust and control in Anglo-American systems of corporate 
governance: The individualizing and socializing effects of processes of 
accountability. SAGE Publications, Vol. 54, No. 12  
 
Royaee, R. & Dehkordi, B.B. (2013). Role of Corporate Governance in Organization. 
GSTF Business Review (GBR), Vol, 2. No, 3.  
 
Sarens, G. & Abdolmohammadi, M. J. (2011). Monitoring effects of the intrenal audit 
function: Agency theory versus other explanatory variables. International Journal of 
Auditing 15: 1–20 (2011) 
 
SCB - Statistiska CentralByrån, (1993). Att fråga - om frågekonstruktion vid 
intervjuundersökningar och postenkäter. Hämtad: 2015-03-26 från: 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-
information/?PublObjId=2067  
 
SEC - The Investor's Advocate: How the SEC Protects Investors, Maintains Market 
Integrity, and Facilitates Capital Formation, (2013). Hämtad: 2015-04-29 från: 
http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml#org  
 
Shyu, J. (2013). Ownership structure, capital structure and performance of group 
affiliation - Evidence from Taiwanese group-affiliated firms. Managerial Finance. 
Vol. 39 No. 4 2013, pp.404-420. 
 
Speklé, R. F., Hilco, J., van Elten, A-M. K. (2007) Sourcing of internal auditing: An 
empirical study. Management Accounting Research 18 (2007) 102-124.      
 
Stringer, C., & Carey, P. (2002). Internal control re-design: An exploratory study of 
australian organisations. Accounting, Accountability & Performance, 8(2), 61. 
 
Tackett, J. (2004). Surbanes-oxley and audit failure: A critical examination. 
Managerial Auditing Journal, 19(3), 340-350. 
 
Thurén, T. (2002). Vetenskapsteori för nybörjare. Liber AB: Stockholm. s. 15, 37-38 
 
Tosi, Henry L, Jr; Gomez-Mejia, Luis R. (1989). The Decoupling Of CEO Pay And 
Performance: An Agency Theory. Administrative Science Quarterly, 34.2. 
 
Trost, J. (2013). Enkätboken. Studentlitteratur AB: Lund. s.10, 17, 37-38, 72, 120, 
125, 128, 132-133, 135-136, 138, 140-141, 143, 147.  
 
Tsegba, I. N., Wilson, E. H. & Ene, E. E. (2014). Corporate Ownership, Corporate 
Control and Corporate Performance in Sub-Saharan African: Evidence from Nigeria. 
International Business Research; Vol. 7, No. 11; 2014  
 
Tsegba, I. N., Wilson, E. H. & Ene, E. E. (2014). Corporate Ownership, Corporate 
Control and Corporate Performance in Sub-Saharan African: Evidence from Nigeria. 
International Business Research; Vol. 7, No. 11; 2014. Citerar: Berle, A. A., & 
Means, G. C. (1932). The Modern Corporation and private property. New York.  
 



! 70!

Uhlaner, L., Wright, M. & Huse, M. (2007). Private Firms and Corporate 
Governance: An Integrated Economic and Management Perspective. Small Business 
Economics (2007) 29:225–241  
 
Wellalage, N.H. & Locke, S. (2010). Agency Costs and Ownership Structure in New 
Zealand Unlisted Small Businesses. Department of Finance, University of Waikato, 
Management School. New Zealand.  
     
Wieland, J., (2005). Corporate Governance, Values Management, and Standards: A 
European Perspective. Business & Society, Vol. 44, No. 1, p. 74-93.  
 
Wikland, T. (2012). Intern styrning och kontroll: både lönsamt och säkert. FAR 
Akeademi, Stockholm. s.11, 53-55, 58-66. 
 
Williams, Barry H; Rockman, Edward F. (1992). Are Internal Controls a Big Problem 
for Small Businesses? Pennsylvania CPA Journal 62.4 (Spring 1992): 14. 
!
!



! 71!

Bilaga!1!–!enkät!
Enkät om intern kontroll, Örebro universitet 
Denna enkätundersökning är en del av en masteruppsats gällande intern kontroll, 
förlagd vid Handelshögskolan på Örebro universitet. Studiens syfte är att förklara om 
det råder något orsakssamband mellan graden av intern kontroll och ett företags 
egenskaper. Enkäten tar ungefär 5 minuter att besvara. Det kommer aldrig att framgå 
vad någon enskild person har svarat. De kontaktuppgifter gällande Företag, Namn, 
Telefon & Mail som efterfrågas kommer inte att användas i studien. 
 
Om Du har några frågor kan Du kontakta oss via mail: jjosefiine_@live.se 
/Amanda Appel & Josefine Hedström 
_____________________________________________________________________  
 
Vänligen fyll i Dina kontaktuppgifter:  
(Denna information kommer inte att användas i studien utan behövs endast om det 
skulle finnas behov av att kontakta Dig) 
 
Företag:__________________ 
 
Namn: ___________________ 
 
Telefon: __________________ 
 
Mail: ____________________ 
 
 
Inom vilken funktion/avdelning arbetar Du på i företaget:_______________ 
 
Vilken befattning har Du i företaget: ___________________ 
 
 
Hur många heltidsanställda arbetar i företaget?  
 
Cirka: __________ anställda  
  
Intern kontroll 
Intern kontroll är en process som består av pågående uppgifter och aktiviteter i en 
verksamhet. Denna process påverkas av ett företags styrelse, ledning samt annan 
personal, och syftar till att ge rimlig försäkran avseende uppnåendet av målen för 
verksamheten, den finansiella rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och 
förordningar. Intern kontroll påverkar alla nivåer och delar av organisationen och är 
inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Intern kontroll kan till exempel omfatta 
riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av 
lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs. 
 
Nedan ställs ett antal påståenden gällande intern kontroll. Dessa frågor baseras på 
fem områden som utgör grunden för intern kontroll i företag. Vänligen markera det 
svar som Du anser stämmer överens med hur det ser ut på Ditt företag. Markera 
endast ett svar per påstående.  
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Alternativ:  
1- Instämmer inte alls 
2- Tar delvis avstånd  
3- Varken instämmer eller tar avstånd 
4- Instämmer delvis 
5- Instämmer helt 
 
 
Hur väl instämmer Du med följande påståenden?  
 
Riskbedömning 
            Instämmer        Instämmer 
             inte alls               helt 
Överordnade verksamhetsmål mäts               
på ett bra sätt      1 2 3 4 5 
 
En utvärdering av både interna och 
externa risker som kan hindra uppnåendet  
av företagets mål har utförts    1 2 3 4 5 
 
 
En riskanalys som omfattar hela företaget  
har utförts under det senaste året   1 2 3 4 5 
 
 
Styr- och kontrollmiljö 

      Instämmer        Instämmer 
             inte alls               helt 
 
Styrelsen diskuterar aktivt ledningens  
beslut och kräver genomförbara alternativ  1 2 3 4 5 
 
 
Om ett behov av andra kontroller uppstår   
utförs en ändring av kontrollaktiviteterna  1 2 3 4 5 
 
Personalen har genom sitt agerande visat  
engagemang kring ärlighet och etiska  
värden i bolaget     1 2 3 4 5 
 
 
Kontrollaktivitet 

     Instämmer        Instämmer 
             inte alls               helt 
 
Det finns fungerande kontroller i företagets  
processer som varnar om något ytterst  
ovanligt inträffar     1 2 3 4 5 
 
När något exceptionellt och oönskat  
upptäckts blir det snabbt och korrekt åtgärdat 1 2 3 4 5 
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De interna kontrollåtgärderna i företaget 
följs       1 2 3 4 5 
 
 
Information och kommunikation 

      Instämmer        Instämmer 
             inte alls               helt 
 
Information som rör arbetsuppgifter är  
lättillgänglig för personalen    1 2 3 4 5 
 
Kunskapsutbyte utförs mellan de  
olika avdelningarna i företaget så att en  
fortlöpande verksamhet kan säkerställas  
(t.ex. från försäljning till tillverkning)  1 2 3 4 5 
 
Arbetet är effektivt samordnat inom den  
funktion Du arbetar i samt med andra  
funktioner      1 2 3 4 5 
  
 
Övervakning 

       Instämmer        Instämmer 
             inte alls               helt 
 
Avdelningschefer tar väl hand om den dagliga  
kontrollen      1 2 3 4 5 
 
Kontroller genomförs för att säkerställa att 
personalen följer företagets instruktioner  1 2 3 4 5 
 
 
Ledningen har under det senaste året efterfrågat  
material från utförandet av kontrollåtgärder  1 2 3 4 5 
  
 
 
Bekräftelsesida:  
Ditt svar är registrerat. Tack för din medverkan.  
/Amanda Appel & Josefine Hedström 
!


