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1. INLEDNING
I det första och inledande kapitlet av denna uppsats kommer det valda forskningsproblemet
att presenteras. Allra först kommer en problembakgrund som klargör de bakomliggande
orsakerna gällande de skärpta reglerna kring intern kontroll. Vidare kommer en
problematisering som identifierar fördelar med intern kontroll samt problematiken med
upplysningar i årsredovisningarna. Slutligen kommer studien syfte och disposition att
framhävas.

1.1 Problembakgrund
” Se upp om det kommer en oväntad begäran från toppchefen om en betalning. Det kan
vara en bedragare.
Så kallade vd-bedrägerier har ökat lavinartat och det handlar om mycket pengar.”
(Hjalmarson Neideman, 2017, 4 januari)

Girigheten hos människan kan stjälpa ett helt företag. Under 2000-talet har flera skandaler
som bevisat detta inträffat runt om i världen. Ett exempel på detta är Enron skandalen som
ägde rum i USA år 2001. Kärnan till Enron skandalen var företagsbedrägeri och korruption
vilket i sin tur ledde till att företaget gick i konkurs och drog med sig sin revisionsbyrå
Arthur Andersen i fallet (Ailon, 2011). Ytterligare exempel på företagsskandaler där
redovisningen visats vara felaktig är Adelphia, Worldcom, Tycon och Global Crossing
(Carrington, 2014). Alla dessa skandaler fick en rad konsekvenser. En av dem blev
införandet av Sarbanes-Oxley Act (SOX) lagen i USA som har till syfte att stärka den
interna kontrollen (Ogneva, Subramanyan & Raghunandan (2007). Denna lag innebar
således att det blev svårare att bedra intressenter i bolaget genom exempelvis bedrägerier
och felaktig information (Stephens, 2005). SOX innebar också att kraven för den finansiella
rapporteringen ökade och att de amerikanska börsbolagen blev tvungna att lämna fler
uppgifter om bolagets interna kontroll (Ittonen,2009). Enligt Hammersley, Myers &
Shakespeare (2008) blev upplysningarna om intern kontroll mer informativa i samband
med tillämpningen av SOX. Efter införandet av SOX år 2002 blev effektiv implementering
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av den interna kontrollen en central fråga i stora delar av redovisning och revision
forskningen över hela världen (Stephens,2005; Ogneva et al; 2007 Ittonen,2009).
Även i Sverige fick de stora företagsskandalerna följder och i april år 2004 presenterades
det första svenska förslaget till svensk kod för bolagsstyrning. Denna vägledning avser
styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen
(Svensktnäringsliv,2008). Syftet med koden är att förbättra styrningen av svenska bolag
samt öka förtroendet hos investerare gällande svenska börsnoteradebolag. Den
ursprungliga koden infördes under år 2005 och har efter det reviderats flertalet gånger. Den
senaste versionen av koden trädde ikraft den 1 december år 2016 (Bolagsstyrningen, 2016).
Bolagsstyrelsen har ansvar för att det finns ett effektivt system för intern kontroll och
riskhantering (Svensktnäringsliv,2008). Enligt svensk kod för bolagsstyrning ansvarar
styrelsen för följande:
•

Styrelsen ansvarar för att bolaget har en god intern kontroll samt att bolagets
finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga
redovisningsstandarder och övriga krav på börsnoterade bolag.

•

Styrelsen skall årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets
system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella
rapporteringen.

•

Om bolaget inte har internrevision ska styrelsen årligen utvärdera behovet av en
sådan funktion och i beskrivningen av den interna kontrollen motivera sitt
ställningstagande.

Vidare skall dessa uppgifter presenteras i bolagsstyrningsrapporten, om de inte framgår av
årsredovisningen (Svensktnäringsliv,2008). Enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554)
skall de viktigaste inslagen för intern kontroll och riskhantering i samband med den
finansiella rapporteringen anges. Det finns således inga exakta krav på vilken eller hur
mycket information om intern kontroll som bolagen skall lämna i årsredovisningarna. En
årsredovisning är ett företags främsta instrument för att tillgodose intressenterna med
information

och

ett

av

de

viktigaste

dokumenten

som

företaget

upprättar

(Bolagsverket,2015). Det är därför av yttersta vikt att företagen ger den informationen som
intressenterna anser sig behöva för att kunna fatta exempelvis investeringsbeslut
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(Sörenson,2015). Enligt Eccles (2004) är det också av yttersta vikt att företagen lämnar mer
information än vad som krävs av reglerna för att förse intressenterna med den
informationen de behöver. Även om för mycket transparens inte heller är att föredra
(Brännström,2015). Det är företagsledningen som bestämmer vilka upplysningar som skall
lämnas i årsredovisningen och det är företagsledningen samt styrelsen som har ansvar för
den interna kontrollen i bolaget gentemot aktieägarna (Carrington,2014). Enligt agentteorin
kan förhållandet mellan aktieägarna och företagsledningen vila på ett kontrakt och
beskrivas enligt följande:
”A contract under wich one or more (principals) engage another
person(the agent) to perform some serviceon their behalf which involves
delegating some decision-making authority to the agent.”
(Jensen & Meckling,1976,s 308)
Det mest erkända och använda ramverket gällande hanteringen av internkontroll är COSOmodellen. COSO är en förkortning av Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway (Carrington,2014).

Sedan år 1992 har COSO:s fem olika internkontroll-

komponenter spridits över hela världen: kontrollmiljön (Control Environment),
Riskvärdering (Risk Assessment), kontrollaktiviteter (Control Activities), information och
kommunikation (Information & Communication), samt övervakning, uppföljning och
utvärdering (Monitoring Activities). Dessa har präglat den interna kontrollen och legat till
grund för såväl internkontrollramverk som för revisionsinsatser (PWC,2014). Även enligt
svensk kod för bolagsstyrning skall dessa fem komponenter ingå i intern kontroll
(Svensktnäringsliv,2008).

1.2 Problematisering
Företagsbedrägerier ökar i Sverige och företag varnas i princip dagligen ifrån externa
bluffar (Hjalmarson Neideman, 2017). Men bedrägerier kan också ske ifrån bolagens
insida. För att skydda bolagen och dess investerare implementeras intern kontroll. Intern
kontroll är företagsledningens riktlinjer och rutiner för att säkerställa att företaget sköts väl
och effektivt (Carrington,2014). En organisation utan intern kontroll involverar stora risker
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och flera osäkerheter. Företagets legitimitet är också i fara om den interna kontrollen inte
värdesätts, då det kan medföra förlorat aktievärde samt förlorad tilltro till de finansiella
rapporterna. Vidare kan bolagen också riskera försämrad kreditvärdighet och dyrare
finansiering (EY,2010). Enligt Fenga, Lia & McVay (2009) finns det också en stor risk att
företag som har en ineffektiv intern kontroll drabbas av felaktigheter i de finansiella
rapporterna. Fenga et al. (2009) drar vidare slutsatsen att intern kontroll med hög kvalité
har en positivt ekonomisk effekt på de finansiella rapporterna. Enligt Kobelsky (2014) kan
en stark intern kontroll hindra individer från att begå bedrägerier då ett svagt internt
kontrollsystem ofta ger upphov till chansen att begå brott. Jensen (1993) menar vidare att
en mer strikt bolagsstyrning kan eliminera risken för bedrägeri inom bolaget, men att flera
företag slarvar med implementering av en mer strikt bolagsstyrning då den är för
kostnadskrävande. För att skapa en effektiv intern kontroll behöver företagen vara
uppmärksamma och kunna förutspå vad som händer i framtiden (PWC,2014).
För att investerare och andra intressenter skall ha möjlighet att kunna ta del av den interna
kontrollen i bolag samt andra upplysningar, lämnas informationen i årsredovisningarna
(Skatteverket,2015). Enligt Sörenson (2015) är ett primärt syfte med externredovisning att
skapa förtroende på kapitalmarknaden. Genom att ge användarna av finansiella rapporter
tillgång till tillförlitlig, trovärdig och rättvisande information. Sörenson (2015) påpekar
också att företag som inte skapar trovärdiga finansiella rapporter har svårare att få extern
finansiering. Enligt den institutionella teorin har dock företag en benägenhet att efterlikna
varandra för att skapa legitimitet (Eriksson- Zetterquist, 2009). Detta innebär således att
företag skulle tendera till att ange liknande upplysningar och att intressenter förväntar sig
samma typ av information. Detta skulle dock kunna innebära att vissa upplysningar anges
men inte appliceras i verkligheten, för att vinna legitimitet till bolaget (Jamali, 2010).
Eccles (2004) hävdar att det är lika viktigt att företag lämnar upplysningar av icke finansiell
natur som de finansiella upplysningarna i årsredovisningarna. Detta eftersom att de icke
finansiella uppgifterna är lika viktiga för investerare och andra intressenter då de ska fatta
viktiga beslut om bolaget. Enligt Alvesa, Rodrigues & Canadas (2012) finns det flera olika
faktorer som kan påverka vilka uppgifter som lämnas i årsredovisningarna samt hur
transparanta de är. De viktigaste av dessa faktorerna är: företagets storlek,
tillväxtmöjligheter, organisatorisk prestanda, styrelsens ersättning samt förekomsten av en
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stor aktieägare (Alvesa et al., 2012). Även Gray, Kouhy & Lavers (1995) hävdar att
företagets storlek påverkar mängden upplysningar som lämnas i årsredovisningen.
Upplysningarna om intern kontroll har ett speciellt värde jämfört med andra icke finansiella
upplysningar. Detta eftersom att intern kontroll är nära sammanlänkad med redovisningen
samt hjälper till att skydda bolagets tillgångar (Arwinge & Wikland, 2013). Kopplingen
mellan intern kontroll och måluppfyllelse är också en bra anledning till att dessa
upplysningar är viktiga (Arwinge & Wikland, 2013).

Intern kontroll är också en

komponent som påverkar alla bolagets medarbetare, på alla olika nivåer och som har en
stark påverkan på extern revision (Carrington,2014). Enligt Spira & Page (2009) har den
interna kontrollen blivit en viktig del i företagets inre mekanism och efterfrågats speciellt
av revisorer. Revisorn granskar de interna kontrollerna på bolaget för att säkerställa att fel
eller brott inte kan begås. Enligt Carrington (2014) granskar revisorerna alla fem
komponenter som finns angivna i COSO:ramverket. Enligt Xiaowen (2012) har valet av
revisionsbyrå en inverkan på mängden upplysningar som lämnas i årsredovisningen. Spira
& Page (2009) hävdar att insyn i företags interna kontroll skapar godare kännedom om
bolaget och därmed bidrar med mer tillförlitlighet. Enligt Xiaowen (2012) lämnar ”bra
företag” mer information om intern kontroll än ”dåliga företag”, då dessa ”bra företag” vill
särskilja sig ifrån bolag med dåliga ekonomiska resultat. Xiaowen (2012) hävdar vidare att
företag som nått till bra ekonomiska resultat, har en relativ stabil ledning vilket kommer
leda till att företaget självmant kommer att vilja lämna mer upplysningar om intern kontroll
i sina årsredovisningar.
Intern kontroll är ett system som behöver mycket personal och tillräcklig finansiering för
att fungera. Detta skapar svårigheter för mindre företag, då det oftast lider brist på dessa
faktorer (Marchetti,2011). Xiaowen (2012) anser också att företag med stora skulder och
hög finansiell risk inte vill slösa energi eller kapital för att bygga effektiva interna
kontrollsystemet. De har då inte heller tillräckliga motiv för att försöka lämna
tillfredställande upplysningar om intern kontroll i årsredovisningarna (Xiaowen, 2012).

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att förklara variationen i företags upplysningar om intern
kontroll.
12
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1.5 Disposition
Fortsatt disposition i denna uppsats:

Kapitel 2-Vetenskaplig metod: I det andra kapitlet kommer studiens vetenskapliga metod
att presenteras. Här kommer det redogöras för forskningsansats, forskningsmetod
forskningsfilosofi samt teorianvändning.

Kapitel 3-Teoretisk referensram: I det tredje kapitlet kommer den teoretiska grunden för
denna studie att specificeras. Detta kommer ge läsare en djupare förståelse till de framtagna
hypoteserna.

Vidare

kommer

hypotesutvecklingen

förklaras

och

hypoteserna

sammanfattas. Slutligen kommer här även en sammanfattande modell att klargöras.

Kapitel 4-Empirisk metod: I det fjärde kapitel kommer studiens empiriska metod att
klargöras. Här kommer de empiriska grunderna vad gäller urval och bortfall att framhävas.
Vidare kommer även datainsamlingsmetod och operationalisering presenteras.

Kapitel 5-Empirisk analys: I det femte kapitlet kommer studiens empiriska analys att
presenteras. Här kommer den beskrivande statistiken och de avgörande statistiska
analyserna att framhävas.

Kapitel 6-Slutsatser: I det sjätte kapitlet kommer studiens slutsatser samt diskussion att
framhävas. Vidare kommer studiens sociala bidrag samt ett förslag till framtida forskning.
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2.VETENSKAPLIG METOD
I detta kapitel kommer studiens vetenskapliga metod att förklaras. Kapitlet inleds med en
förklaring

till

forskningsfilosofin,

forskningsmetoden

och

forskningsansatsen.

Fortsättningsvis kommer förankringen i teori att klargöras.

2.1 Forskningsansats, forskningsmetod och forskningsfilosofi
Vetenskapliga undersökningar kopplas mer eller mindre samman med olika
vetenskapsteoretiska synsätt. En forskningsansats kan vara både kvalitativ och kvantitativ.
Den kvantitativa forskningsansatsen kopplas oftast ihop med det positivistiska synsättet
medan den kvalitativa ansatsen har en förankring i det hermeneutiska synsättet (Lind,2014).
Det positivistiska synsättet syftar till att förklara ett fenomen medan det hermeneutiska
syftar till att förstå ett fenomen (Hansson,2011).

Det kvantitativa karaktäriseras genom

den empiriska hypotesprövningen som härleds ifrån den teoretiska referensramen medan
den kvalitativa karaktäriseras av tolkning av fenomen (Lind, 2014).
En undersökning kan vara antingen deduktiv, induktiv eller abduktiv. I deduktion har
teorier en framträdande roll både som utgångspunkt och som slutpunkt. Medan induktion
ger teorier en mer nedtonad roll. Abduktion är ett mellanting mellan deduktion och
induktion och innebär att man växlar mellan teori och empiri (Lind,2014)
Denna studie syftar till att förklara variationen i svenska börsnoterade bolags upplysningar
om intern kontroll. Detta fenomen kommer att undersökas genom granskning av svenska
börsnoterade bolags årsredovisningar. I denna studie kommer en kvantitativ ansats med
kvalitativa inslag att användas. Merparten av studien kommer således att vara kvantitativ
men vissa variabler kommer att vara kvalitativa. Fortsättningsvis kommer en teoretisk
referensram utarbetats på ett deduktivt sätt. Vidare kommer hypoteser utvecklas grundande
på denna teoretiska referensram. Detta innebär således att det är tidigare forskning som
kommer ligga till grund för den teoretiska referensramen och uppbyggnaden av
hypoteserna.

För att kunna testa hypoteserna kommer olika variabler från

årsredovisningarna att samlas in. Dessa variabler kommer sedan att kategoriseras och
användas för att kunna testa hypoteserna (Körner & Wahlgren, 2015).
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2.2 Teorianvändning
Enligt Körner och Wahlgren (2015) innehåller en analytisk undersökning någon form av
hypotesprövning som syftar till att ge svar på den angivna frågeställningen.
I denna uppsats kommer flera teorier att användas för att utveckla hypoteserna. De teorier
som kommer att användas är legitimitetsteorin, agentteorin, positive accounting theory och
institutionell teori. Legitimitetsteorin kommer att användas för att förklara hur bolag skapar
legitimitet till sina intressenter genom de förväntningarna som finns. Agentteorin och
positive accounting theory kommer att påvisa människors egenintresse samt relationen
mellan ägare och företagsledning. Den institutionella teorin används för att förklara hur
bolag efterliknar varandra. Vidare kommer även tidigare forskning att användas för att
bidra med information om intern kontroll, svensk kod för bolagsstyrning samt
COSO:ramverket. Detta innebär således också grunden för hela denna undersökning samt
teoretiska utgångspunkt.
Uppsatsens syfte är att förklara variationen i företags upplysningar om intern kontroll. För
att kunna uppfylla detta syfte har tidigare forskning samt teorier använts för att ta fram ett
antal olika variabler. Dessa variabler har sammanfattats i en modell samt klargjorts i
operationaliseringen. Detta innebär att både hypoteser samt variabler bygger på tidigare
forskning och teorier.
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3.TEORETISK REFERENSRAM
Detta kapitel kommer att bygga vidare på det förra kapitlet och kommer att redogöra för
vilka teorier som kommer att användas i denna uppsats. Kapitlet kommer att bidra med en
djupare förståelse om det studerade fenomenet samt den teoretiska grunden för hela
uppsatsen. Vidare kommer även hypotesutvecklingen och de sammanfattande hypoteserna
att presenteras. Slutligen kommer en modell som ska bidra med ytterligare förståelse att
framhävas.

3.1 Legitimitetsteorin
Legitimitetsteorin kan användas för att förklara hur börsnoterade bolag skapar legitimitet
till sina intressenter igenom att agera utifrån de normer och förväntningar som samhället
ställer på dem (Ahmad & Sulaiman, 2004). Normerna och förväntningarna kan förändras
under tiden vilket betyder att företagen måste kunna anpassa sig till etiska och moraliska
aspekter (Deegan & Unerman, 2011).Schouten & Glasbergen (2011) hävdar att det finns
tre viktiga aspekter för att skapa legitimitet: den första är den lagliga, den andra är den
moraliska och den tredje är den godkännande. Dessa aspekter används sedan i en social
interaktion som antas påverka processen att skapa legitimitet till ett bolag.
Fortsättningsvis bygger legitimitetsteorin på att det finns ett kontrakt mellan samhället och
företaget. Detta kontrakt är inte enkelt att identifiera men innebär att företaget skall handla
efter de förväntningar som samhället kräver (Chelli, Richard, & Durocher, 2014). Om
företaget inte följer detta kontrakt och lever upp till de förväntningarna som finns, så
kommer det att få konsekvenser (Deegan & Unerman, 2011). Exempelvis kan ett dåligt
rykte leda till sänkt aktievärde eller bojkott från kunderna. Detta innebär således att
företagen måste anpassa upplysningarna om intern kontroll i årsredovisningarna efter vad
samhället förväntar sig. Då ett av de primära syftena med börsnoterade bolags
årsredovisningar är att skapa legitimitet till investerare och andra intressenter är det av
yttersta vikt att uppfylla dessa förväntningar. (Sörenson ,2015). Om företaget inte lever
upp till dessa förväntningar kan det bli svårare för företaget att få extern finansiering
(Sörenson ,2015). När företaget inte agerar efter samhällets förväntningar bildas ett så
kallat legitimitetsgap. Termen legitimitetsgap har använts under många år och beskriver
situationen när företaget inte klarar av att bemöta samhällets förväntningar (Deegan &
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Unerman,2011). Samhället tenderar att ha höga förväntningar på stora företag och de
företag som lyckas leva upp till dessa förväntningar åtnjuter hög legitimitet (Sante,
Lindberg & Lidehäll, 2011). Enligt O’Donovan (2002) är det en stor utmaning för företag
att få och behålla sin legitimitet då det är svårt att förstå samhällets förändrade
förväntningar. O’Donovan (2002) hävdar också att samhället har en tendens att sätta höga
förväntningar på företag med bra ekonomiska resultat. Enligt Dumay, Frost & Beck (2015)
har transparens i upplysningar en god påverkan på företagets legitimitet.

3.2 Agentteorin
Agentteori fokuserar på förhållandet mellan agenten och principalen (Deegan & Unerman,
2011). Principalen kan exempelvis vara ägaren och agenten företagsledningen. Agentteorin
förutsätter att agenten drivs av sitt egenintresse och därför alltid är mindre benägen att agera
i fördel mot principalen (Alves et al., 2012). Individer anses inom agentteorin alltid att vara
opportunistiska och alltid vilja maximera sin egen nytta (Jensen & Meckling, 1976). Detta
sätter principalen i ett underläge och ger incitament till att skapa ett kontrakt mellan de båda
parterna (Hillman & Dalziel, 2003).
Enligt Bendickson, Muldoon, Liguori & Phillip (2016) består agentteorin i två
fundamentala grund åtagande, nämligen principalens och agentens fokus på egenintresse
samt att dessa intressen ofta skiljer sig åt mellan parterna. Då principalen agerar
opportunistiskt måste agenten ge principalen incitament att agera i agentens riktning. Det
finns två generella problem med agentteorin, detta är moraliskrisk och negativt urval
(Deegan & Unerman, 2011). Den moraliska risken utmynnar sig i den bristande insynen
principalen har över agentens handlande. Således styrs parterna av ett kontrakt för att ge
agenten mer insyn i bolaget vilket sålunda kan leda till asymmetri i företagsledningen.
Genom att principalen delegerar ansvar till agenten finns det alltid en risk för att principalen
förlorar kontroll över agentens agerande, vilket sålunda kan resultera i att agenten agerar i
egenintresse (Deegan & Unerman, 2011). Utifrån kontraktet som upprättats mellan parterna
får agenten således kontroll över hur bolaget skall handla. Som följd har principalen ingen
kontroll om hur och vida agenten fattar beslut utifrån sin egen vinning.
Det negativa urvalet uppstår genom informationsasymmetri mellan principalen och agenten
(Deegan & Unerman, 2011). Detta förväntningsgap som uppstår mellan agenten och

17

Alexandersson

principalen leder till kostnader. De kostnader som uppstår är till huvudsak
bindningskostnader samt övervakningskostnader. Bindningskostnader innebär de
kostnader som uppstår vid kontraktsskrivningen mellan principalen och agenten. Medan
övervakningskostnader blir de kostnader som uppstår efter att kontraktet är skrivet och som
uppstår när principalen vill kontrollera agentens beteende. Dock skulle det bli väldigt dyrt
att radera allt egenintresse hos agenten (Fama, 1980)

3.3 Positive Accounting Theory (PAT)
Positive Accounting Theory (PAT) är en teori som försöker förklara ett visst fenomen
(Deegan & Unerman, 2011).PAT fokuserar på förhållandet mellan de olika individerna i
organisationen och utgår i att politiska kostnader kan användas för att förstå samt förklara
olika redovisningsval (Beattie, 2005). PAT har fler likheter med agentteorin och förutsätter
också att det finns en informationsasymmetri mellan agenten och principalen. Vidare
bygger även PAT på att alla individer drivs av sitt egenintresse (Watts &
Zimmerman,1978). Enligt Watts & Zimmerman (1990) kan ett opportunistiskt beteende
hos företagsledningen förstärkas när det kopplas till olika typer av bonusar. Bonusar ligger
i intresset hos alla individer enligt PAT och ger incitament till manipulering av olika typer
av information som kan stärka företagsledningens bonusar.
PAT grundar sig på tre olika antaganden som beskriver varför företagsledningen väljer
olika redovisningsval. Det första antagandet antar att om företagsledningen blir erbjudna
en bonus som ökar i proportion till företagets resultat kommer ledningen medvetet använda
en metod för att höja resultatet och i sin tur sin bonus (Watts & Zimmerman, 1990). Det
andra antagandet antar att företagsledningen blir erbjuden en bonus som kan sättas i relation
till företagets värde (Watts & Zimmerman, 1990). Detta skulle ge företagsledningen
incitament att försöka manipulera värdet på företaget. Det tredje antagandet antar att stora
företag har en större benägenhet än små företag att välja redovisningsmetoder som minskar
vinsten (Watts & Zimmerman, 1990).
Deegan & Unerman (2011) förklarar att ett företags storlek ofta kan ses som en indikator
på marknads styrka och att stora företag oftast lever under en hög press ifrån intressenter.
Detta gör att dessa typer av företag oftast försöker att välja redovisningsstrategier som inte
leder till negativ publicitet.
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3.4 Institutionell teori
Den institutionella teorin utvecklades på 1970-talet och grundar sig i antagandet att företag
kommer efterlikna varandra (DiMaggio & Powell,1983). Den institutionella teorin är
således baserad på hur olika organisationer följer sin omgivning samt hur organisationer
påverkas av andra organisationer (Eriksson- Zetterquist, 2009). Denna teori belyser därför
hur organisationer och dess medarbetare anpassat sig till omgivningen för att skapa
legitimitet. Den institutionella teorin förklarar att organisationer inom samma område
tenderar att efter en tid bli mer homogena. Teorin förklarar således hur organisationer
förstår och reagerar till en förändring i de sociala och institutionella påtryckningarna
(Eriksson- Zetterquist, 2009). Larrinaga och Gonzales i Deegan och Unerman (2007)
förklarar att organisationer som inte följer detta sociala mönster av homogenisering får
svårt att behålla sin legitimitet på marknaden. Fenomenet som gör att organisationer blir
mer homogena kallas ismorfism. Denna process tvingar organisationer inom samma
population

att

efterlikna

andra

organisationer

som

verkar

inom

samma

marknadsförhållanden (Deegan och Unerman, 2011).
Det finns tre olika isomorfiska processer, även kallade: tvingande ismorfism , memetiska
ismorfism och slutligen den normativa ismorfismen (DiMaggio & Powell,1983). Den
tvingande

ismorfismen

uppstår

när

organisationer

ändrar

sina

institutionella

handlingsmönster på grund av tvingande krafter utifrån, så som exempelvis krav ifrån
aktieägare. Organisationen bör då anpassa sig till dessa förväntningar för att behålla sin
legitimitet. Kraven kan även komma från lagstiftandeorgan, så som regeringen. Dessa lagar
kan organisationen inte bort se ifrån och måste där av adaptera i bolaget (DiMaggio &
Powell,1983). Den memetiska ismorfismen syftar till att organisationer tenderar att
efterlikna alternativt kopiera andra organisationer i hopp om att uppnå en högre grad av
konkurrensfördelar, exempelvis legitimitet. DiMaggio och Powell (1983) menar på att
osäkerhet är en av de främsta källorna till imitation. Den tredje och sista ismorfismen är
den normativa. Denna ismorfism syftar till påtryckningar från olika grupper och förklarar
förändringen mot homogeniseringen genom att det finns förväntningar på professionen.
Detta innebär exempelvis att det finns förväntningar på att företag skall agera utifrån visa
normer och praxis (Greenwood & Meyer, 2008).
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Utöver dessa tre ismorfismer finns det även en annan förklaring till homogeniseringen inom
den institutionella teorin, nämligen frikoppling (Deegan & Unerman, 2011). Frikoppling
implicerar att organisationer har ett behov av att ge visa upplysningar eller agera utifrån
angivna normer, för att verka legitima utåt. Detta innebär att vissa metoder införs, men
sålunda inte appliceras i verkligheten (Jamali, 2010). Företag inför sålunda vissa
förändringar i den formella strukturen för att anpassas till de pådrivningar som samhället
ger men arbetar egentligen inte efter dem (Jamali, 2010).

3.5 Intern kontroll
”Vad är intern styrning och kontroll? Svaret är varken enkelt eller särskilt
kortfattat. Allt för ofta reduceras intern kontroll, eller intern styrning och
kontroll som möjligen är den mer korrekta svenska översättningen, till
frågor av karaktären ordning och reda. Inget vore längre från sanningen.
Intern

styrning

och

kontroll

bör

betraktas

som

en

viktig

bolagsstyrningsmekanism och fundamentet i varje organisations
riskhantering.”
(Arwinge & Wikland, 2013,10 oktober)
Det finns många faktorer, både interna och externa som kan påverka att företag. Oavsett
marknad eller bransch kommer alla företag att bemötas av olika risker. Dessa risker
behöver förhindras och motarbetas (Moeller,2013). Intern kontroll är ett verktyg för
företagsledningen som används för att styra medarbetare och hela bolagets arbetsprocesser.
Således är intern kontroll ett verktyg som kan användas för att skydda bolaget ifrån olika
risker (Carrington,2014). Enligt revisionsbyrån PWC (2014) kan intern kontroll öka
medarbetarnas riskmedvetenhet och hjälpa företagen att fatta snabba och rätta beslut. Detta
eftersom att den interna kontrollen bidrar med tillgång till relevant information inom alla
nivåer i bolaget. Intern kontroll används för att säkerställa att bolagets transaktioner
registreras och dokumenteras på rätt sätt (EY,2010). Detta tar sig ofta uttryck via bolagets
affärssystem samt olika processer i bolaget. Ett väl fungerande affärssystem lämnar således
inte utrymme för misstag, fel eller bedrägerier (Carrington.2014). Fortsättningsvis är det
företagsledningens ansvar att säkerställa att verksamheten driv på ett tryggt sätt gentemot
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ägarna, anställda samt andra intressenter (Carrington.2014). Givetvis kan inte en stark
intern kontroll eliminera alla risker i en verksamhet men intern kontroll kan hjälpa till att
upptäcka riskerna innan det är försent (Moeller,2013). Intern kontroll bygger på en rad olika
komponenter och kontroller, som sedan hjälper företagsledningen att ha koll på rutiner och
medarbetare. Detta för att skapa tillförlitlighet hos investerare och övriga intressenter
(Marchetti,2011). En intern kontroll aktivitet kan exempelvis vara att två personer måste
godkänna överföringarna som sker ifrån bolagens bankkonton. Detta skapar trygghet då
fler får insyn i utbetalningarna i bolaget samt det blir svårare för en ensam individ att begå
bedrägerier i denna situation (EY,2010). Enligt Spira & Page (2009) kan en integrerad
intern kontroll hjälpa företag att nå sina mål och väsentligt förebygga risker i
organisationen.

Intern kontroll skall också skydda företagets tillgångar och vinna

intressenternas förtroende (Spira & Page,2009). Xiaowen (2012) hävdar att en effektiv
intern kontroll har en stor betydelse för att säkerställa kvaliteten i den finansiella
rapporteringen, förebygga affärsrisken och uppnå en hållbar utveckling.
3.5.1 Svenska koden för bolagsstyrning
Den goda bolagsstyrningen har till syfte att säkerställa för aktieägarna att bolaget styrs på
ett hållbart, ansvarsfullt samt effektivt sätt. Detta för att bland annat bibehålla förtroende
hos företagets investerare (Bolagsstyrningen,2016). Vidare har svensk kod för
bolagsstyrning till syfte att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen samt hela den
svenska kapitalmarknaden. Koden är ett komplement till lagstiftningar och regler som finns
för att skapa en norm för bolagsstyrning på hög nivå. Normen kan dock frångås på vissa
punkter om bolaget väl kan förklarar detta och motivera varför bolaget gjort på ett annat
sätt. Fortsättningsvis kan ett annat syfte vara att ”Koden” skall kunna användas som ett
alternativ till lagstiftning. Kollegiet för svensk bolagsstyrning anser att självreglering ofta
är att föredra framför lag. I självreglering utgör koden det främsta instrumentet.
Målgruppen för den svenska koden för bolagsstyrning är sedan 2008 samtliga aktiebolag
vars aktier är noterade på någon av de reglerade marknaderna i Sverige
(Bolagsstyrningen,2016). Koden innehåller bland annat bestämmelser om bolagsstämman,
styrelseberedningen och ersättningar. Vidare specificerar också koden styrelsens uppgifter
och arbete (Svernlöv,2015).
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3.5.2 COSO:ramverket
COSO: ramverket är sedan år 1992 det internationella ramverket för intern kontroll
(Arwinge & Wikland, 2013). Således är ramverket idag en norm för att utforma och upprätt
hålla god intern kontroll. COSO:ramverket är uppbyggt på olika principer som är fördelade
över fem komponenter. Som tidigare nämnt är dessa komponenter: kontrollmiljö,
riskbedömning,

kontrollaktiviteter,

information

och

kommunikation

samt

övervakning/uppföljning (Kasey, Sanders & Scalana,2014). Kontrollmiljön är den
omgivning som de fyra andra komponenterna i COSO:ramverket visar sig i. Denna miljö
visar stämningen på bolaget samt möjligheten för god intern kontroll. Riskvärderingen
handlar om att hitta och analysera riskerna i bolaget. För att identifiera riskerna behöver
företaget sätta upp tydliga mål (Carrington,2014). Riskerna kan sedan betraktas som de
farorna som kan leda till att dessa mål inte kommer att uppfyllas. Kontrollaktiviteter är de
olika rutinerna och riktlinjerna som bolaget arbetar med för att uppfylla sina mål
(PWC,2014). Dessa utförs på alla nivåer i företaget och kan exempelvis vara avstämningar,
attester samt olika godkännanden. Information och kommunikation handlar om att företaget
följer de aktuella lagarna samt tillgodo tar sig både intern och extern information (Arwinge
& Wikland,2013). Vidare påtalar denna komponenten också betydelsen av naturliga
kommunikationsvägar och ökad medvetenhet hos de anställda. Den femte och sista
komponenten är övervakning, uppföljning och utvärdering. Denna komponent visar
betydelsen av att kontrollera den interna kontrollen och fånga upp möjliga
konsekvenser(Carrington,2014).
COSO: ramverket kan användas på alla typer av bolag och har förändrat flera bolags intern
kontroll till det bättre (Moeller,2013). Enligt Ma & Ma (2011) kännetecknas
COSO:ramverket av det stora personal behovet, då det är av yttersta vikt att alla personer
får olika roller och har olika ansvarsområden. Detta interna kontrollsystem definieras också
av sin särskilda tonvikt på revisionsprocessen. Ma & Ma (2011) hävdar också att
COSO:ramverket kan användas för att förebygga och upptäcka bedrägerier samt korruption
genom utvinning av värdefull ekonomisk information.
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3.6 Hypotesutveckling
Enligt Xiaowen (2012) lämnar företag med goda ekonomiska resultat mer upplysningar om
intern kontroll i sina årsredovisningar. Även enligt Gray et al.,(1995) och Alvesa et al.,
(2012) är storleken en viktig roll som påverkar mängden upplysningar som lämnas i
årsredovisningarna. Enligt O’Donovan (2002) och legitimitetsteorin tenderar också
intressenter att ha högre förväntningar på stora företag med goda ekonomiska resultat.
Enligt den institutionella teorin har företag en förmåga att efterlikna varandra, vilket
innebär att företag med goda ekonomiska resultat tenderar att efterlikna andra företag med
goda ekonomiska resultat (Eriksson- Zetterquist, 2009). Detta resonemang leder fram till
den första hypotesen:

H1: Det finns ett positivt samband mellan nettoomsättning och mängden upplysningar om
intern kontroll i årsredovisningarna.

Enligt agentteorin samt PAT drivs alla människor av sitt självintresse. Båda dessa teorierna
fokuserar också på förhållandet mellan företagsledningen och ägarna (Deegan & Unerman,
2011). Fortsättningsvis är företagsledningen medveten om att aktieägarna försöker att styra
dem, vilket i sin tur resulterar i att företagsledningen försöker övertyga aktieägarna om att
de styr bolaget ultimat (Deegan & Unerman, 2011). Att ge aktieägarna och de andra
intressenterna tillräckligt med information kan vara ett bra sätt för företagsledningen att
visa detta. Spira & Page (2009) anser att insyn i företags interna kontroll skapar godare
kännedom om bolaget och därmed bidrar med mer tillförlitlighet. Enligt Alvesa et al.(2012)
påverkar förekomsten av en ensam aktieägare mängden upplysningar som anges i
årsredovisningen. Alvesa et al.(2012) hävdar att vid
ägarspridning behöver investerarna ha bättre tillgång till förstahandsinformation, vilket
resulterar i att mängden upplysningar höjs. Om det finns en stor aktieägare kommer behovet
av upplysningar vara mindre. Enligt den institutionella teorin finns det tre olika
ismorfismer, den tvingande, den memetiska och den normativa (DiMaggio &
Powell,1983). Den tvingande ismorfismen syftar till påtryckningar ifrån intressenter eller
ifrån lagar och regler. Detta innebär att om det inte finns påtryckningar ifrån exempelvis
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aktieägare, kommer företaget lämna mindre upplysningar om intern kontroll i
årsredovisningarna. Detta resonemang leder fram till den andra hypotesen:

H2: Det finns ett negativt samband mellan förekomsten av en stor aktieägare och mängden
upplysningar om intern kontroll i årsredovisningar.

Den memeiska ismorfismen syftar till att organisationer tenderar att efterlikna alternativt
kopiera andra liknande organisationer i hopp om att uppnå en högre grad av
konkurrensfördelar, exempelvis legitimitet (DiMaggio & Powell,1983). Detta kan då
innebära att bolag anger uppgifter om intern kontroll som bolagen inte följer bara för att
andra bolag i samma bransch angett dessa uppgifter. Detta resonemang resulterar i den
tredje hypotesen:

H3: Det finns ett samband mellan bransch och mängden upplysningar om intern kontroll

Den sista ismorfismen är den normativa. Denna ismorfism syftar till påtryckningar från
olika grupper och förklarar förändringen mot homogeniseringen genom att det finns
förväntningar på professionen. Detta innebär exempelvis att det finns förväntningar på att
företag skall agera utifrån visa normer och praxis (Greenwood & Meyer, 2008). Dessa
förväntningar kan exempelvis komma i samband med valet av revisionsbyrå. Enligt
Xiaowen (2012) anses det allmänt känt att de fyra stora revisionsbyråerna (PWC, KPMG,
EY & Deloitte) har fler kunder, är starkare, mer självständiga och är strängare med
informationsgivning i börsnoterade bolag än mindre revisionsbyråer. Detta resulterar i att
om börsnoterade bolag anlitar någon av de fyra stora revisionsbyråer blir
informationsgivning mer tillförlitlig och korrekt. De noterade bolagen är då villiga att
lämnas mer information om de interna kontrollerna (Xiaowen ,2012). Detta leder fram till
den fjärde hypotesen:

H4: Det finns ett positivt samband mellan valet av en stor revisionsbyrå och mängden
information om intern kontroll.
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COSO:ramverket är uppbyggt på olika principer som är fördelade över fem komponenter.
Som

tidigare

nämnt

är

dessa

komponenter:

kontrollmiljö,

riskbedömning,

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning/uppföljning (Kasey
et al.,2014). Även enligt svensk kod för bolagsstyrning skall dessa fem komponenter ingå
i intern kontroll (Svensktnäringsliv,2008). Enligt legitimitetsteorin skapar börsnoterade
bolag legitimitet till sina intressenter igenom att agera utifrån de normer och förväntningar
som samhället ställer på dem (Ahmad & Sulaiman, 2004). Normerna och förväntningarna
kan förändras under tiden vilket betyder att företagen måste kunna anpassa sig till etiska
och moraliska aspekter (Deegan & Unerman, 2011). Målgruppen för den svenska koden
för bolagsstyrning är sedan 2008 samtliga aktiebolag vars aktier är noterade på någon av
de reglerade marknaderna i Sverige (Bolagsstyrningen,2016). Detta leder fram till den
femte och siste hypotesen:

H5: Det finns ett positivt samband mellan tillämpningen av COSO:ramverket och mängden
upplysningar om intern kontroll i årsredovisningarna.

3.7 Sammanfattning av hypoteser
I detta kapitlet har fem hypoteser presenterats. För att göra det enklare och mer överskådligt
kommer de fem hypoteserna att presenteras i ordning nedan:
H1: Det finns ett positivt samband mellan nettoomsättning och mängden upplysningar om
intern kontroll i årsredovisningarna.
H2: Det finns ett negativt samband mellan förekomsten av en stor aktieägare och mängden
upplysningar om intern kontroll i årsredovisningar.
H3: Det finns ett samband mellan bransch och mängden upplysningar om intern kontroll
H4: Det finns ett positivt samband mellan valet av en stor revisionsbyrå och mängden
information om intern kontroll.
H5: Det finns ett positivt samband mellan tillämpningen av COSO:ramverket och mängden
upplysningar om intern kontroll i årsredovisningarna.
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3.8 Modell
I enlighet med texten ovan har en modell utvecklats med de faktorerna som kan antas
påverka mängden upplysningar om intern kontroll i årsredovisningarna. Enligt modellen
finns det positiva samt negativa samband mellan faktorerna och mängden upplysningar.
Plustecknen markerar ett positivt samband och minustecknen ett negativt samband. Lika
med tecknet symboliserar antagandet att bolag i samma bransch anger lika mycket
upplysningar om intern kontroll.

Oberoende variabler

Beroende variabel

Nettoomsättning

Stor aktieägare

Upplysningar om
Bransch

Intern kontroll

Revisionsbyrå

COSO-ramverket

Figur 1.Oberoende variablerna som enligt teorin kan påverka mängden upplysningar om intern kontroll
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4.EMPIRISK METOD
Detta kapitel kommer att redogöra för studiens empiriska metod. Detta innebär att urval,
bortfall och studiens analysmetod kommer att beskrivas. Fortsättningsvis kommer en
operationalisering som utreder variablerna att presenteras. Vidare kommer studiens
validitet samt reliabilitet och analysmetod att klargöras. Detta kapitel kommer att ge en
djupare förståelse av studiens tillvägagångsätt.

4.1 Urval
Denna studie grundar sig på 2015 års årsredovisningar ifrån börsnoterade bolag på
Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm). För närvarande finns två reglerade marknader i
Sverige, Nasdaq Stockholm och NGM Equity (Svernlöv,2015). I denna studie kommer
dock endast bolag noterade på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) vara aktuella. På
Stockholmsbörsen finns det drygt 300 bolag fördelade på tre kategorier, stora företag,
medelstora företag och små företag (Nasdaq,2017). I denna studie har totalt 279 bolag varit
aktuella, bolag som inte är svenska har exkluderats i sin helhet. För att bolagen skall klassas
som aktuella skall de således vara svenska och noterade på Stockholmsbörsen. Vidare
måste bolagens årsredovisningar ifrån år 2015 finnas tillgängliga på svenska. Detta skapar
ett bortfall, då vissa årsredovisningar inte har kunnat hittats. Studien har således grundats
på 235 stycken årsredovisningar. Enligt Denscombe (2016) är den största fördelen med
urval att det reducerar tiden och kostnaden för att samla in empiri.

4.1.1Bortfall
På stockholmsbörsen finns det totalt 279 svenska företag. Denna studie har grundats på
årsredovisningar ifrån 235 av dessa 279 bolag, vilket skapar ett bortfall på 44 stycken.
Detta blir ett procentuellt bortfall på ca 15,77 %. Av dessa 44 årsredovisningar var det 8
stycken som endast kunde hittas på engelska, 31 stycken som inte fanns tillgängliga och 5
stycken som inte gick att öppna eller liknande på grund av tekniska fel.
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4.2 Datainsamling
För att få tillgång till samtliga årsredovisningar har manuella sökningar gjorts. Den främsta
sökmotorn för dessa sökningar har varit Google. Årsredovisningarna har sedan laddats ner
och den relevanta informationen samlats i Excel. Denna information har sedan bearbetas i
statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
För att söka upp böcker och vetenskapliga artiklar har huvudsakligen Högskolan
Kristianstads bibliotekskatalog Summon använts. Litteraturen som använts i uppsatsen är
till stora delar kurslitteratur som använts på ekonomprogrammet på Högskolan i
Kristianstad. Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar har hittats via manuella sökningar
på sökmotorn Google eller i bibliotek.

4.3 Operationalisering
Enligt Körner & Wahlgren (2014) innebär operationalisering att försöka översätta det
abstrakta till något som är konkret samt mätbart. Med mätvärden försöker man således
fånga in det som anses vara centralt för begreppen som används. Eliasson (2013) anser att
samtliga begrepp som kan vara aktuella för studien behöver klargöras innan det är dags för
analysen, då detta minskar risken för missförstånd.
4.3.2 Beroende variabel
För operationaliseringens skull behöver alla variabler kartläggas. Den beroende variabeln i
denna studien är upplysningar. En beroende variabel är beroende av den oberoende
variabeln. Man kan säga att den oberoende variabeln har en möjlighet att förklara den
beroende variabeln (Körner & Wahlgren,2014). För att mäta mängden upplysningar om
intern kontroll har antalet ord om intern kontroll i företagens årsredovisningar räknats.
Detta innebär att informationen om intern kontroll har formaterats om ifrån
årsredovisningarna till ett Word-dokument för att på ett tillförlitligt sätt kunna räkna antalet
ord. För att kunna genomföra denna studien av praktiska skäl krävs en avgränsning av de
upplysningar som skall räknas. Eftersom att studien syftar till att förklara variationen i
företags upplysningar om intern kontroll, har de stycken som berör intern kontroll på ett
förklarande och informativt plan räknats. Detta innebär att samtliga stycken om intern
kontroll har räknats men att enstaka ord om intern kontroll kan ha exkluderats, då dessa
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inte bidrar med mer information om ämnet. Upplysningarna som räknats är såldes de som
bidrar med tillräcklig information till intressenterna och som kan ge en bild av företagets
interna kontroll. För att söka upp upplysningarna om intern kontroll i årsredovisningarna
har sökorden, intern kontroll, intern styrning, intern samt kontroll använts.
4.3.3 Oberoende variabler
En oberoende variabel kan också kallas en förklarande variabel (Körner & Wahlgren,2014).
Eftersom att studien syftar till att förklara variationen i företags upplysningar om intern
kontroll kommer således de oberoende variablerna vara de variabler som har möjlighet att
påverka den beroende variabeln upplysningar.
Studiens oberoende variabler är följande:
•

Nettoomsättning.

I denna uppsats används nettoomsättningen som en variabel för företagets storlek samt
företagets ekonomiska tillstånd. Enligt både Gray et al.(1995) och Alvesa et al.(2012) är
storleken en viktig roll som påverkar mängden upplysningar som lämnas i
årsredovisningarna. Xiaowen (2012) hävdar att företag med goda ekonomiska resultat
lämnar mer upplysningar om intern kontroll i sina årsredovisningar än de med dåliga
ekonomiska resultat. Nettoomsättning utgörs av intäkter från sålda varor och utförda
tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för exempelvis moms.
Nettoomsättning är ett bra nyckeltal när intressenter vill veta hur väl bolaget presterar och
kan även vara en klar indikator på bolagets omfattning (Drefeldt &Törning,2013).
Nettoomsättningen kommer att anges i miljoner svenska kronor och kommer att avrundas
till närmaste heltal.
•

En stor aktieägare

Enligt Alvesa et al.(2012) påverkar förekomsten av en ensam aktieägare mängden
upplysningar som anges i årsredovisningen. Alvesa et al.(2012) hävdar vidare att vid
ägarspridning behöver investerarna ha bättre tillgång till förstahandsinformation, vilket
resulterar i att mängden upplysningar höjs. Om det finns en stor aktieägare kommer behovet
av upplysningar vara mindre. Förekomsten av en aktieägare kommer att mätas som en
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dummy variabel. Om det finns en aktieägare som tillhandahåller mer än 50 % av aktierna
kommer företaget att bli markerad med en 1:a om inte, kommer företaget at bli markerad
med en 0:a.
•

Bransch

Enligt den institutionella teorin tenderar bolag att efterlikna alternativt kopiera andra
liknande organisationer i hopp om att uppnå en högre grad av konkurrensfördelar,
exempelvis legitimitet (DiMaggio & Powell,1983). För att undersöka om bolag i samma
bransch anger lika mycket information om intern kontroll kommer den oberoende variabeln
bransch att användas. Branschindelningen kommer att följa Nasdaqs indelning av branscher
(Nasdaq,2017). Detta innebär att följande 9 kategorier kommer att användas: råvaror (1),
konsumentprodukter (2), konsumenttjänster (3), finans (4), hälsa (5), industri (6), olja &
gas (7), teknik (8) & telekommunikation (9).

•

Revisionsbyrå.

Enligt Xiaowen (2012) är det allmänt känt att de fyra stora revisionsbyråer har fler kunder,
är starkare och mer självständiga än mindre, då de är strängare med informationsgivning i
börsnoterade bolag. Detta resulterar i att om börsnoterade bolag anlitar någon av de fyra
stora revisionsbyråer blir informationsgivning mer tillförlitlig och korrekt. De noterade
bolagen är då villiga att lämnas mer information om de interna kontrollerna (Xiaowen
,2012). Kodningen för revisionsbyrå ser ut enligt följande: PWC (1), KPMG (2), EY (3),
Deloitte (4) och alla övriga byråer (5). Det är den revisionsbyrån som den huvudansvariga
revisorn kommer ifrån som kommer att räknas.
•

Tillämpningen av COSO:ramverket.

COSO: ramverket är det internationella ramverket för intern kontroll (Arwinge, 2013).
Således är ramverket idag en norm för att utforma och upprätt hålla god intern kontroll.
COSO:ramverket är uppbyggt på olika principer som är fördelade över fem komponenter:
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt
övervakning/uppföljning (Kasey et al.,2014). Även enligt svensk kod för bolagsstyrning
skall dessa fem komponenter ingå i intern kontroll (Svensktnäringsliv,2008).
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Tillämpningen av COSO-ramverket kommer i denna uppsats mätas som en dummyvariabel, där företag som tillämpar COSO-ramverket kommer markeras med en 1:a medan
de bolag som inte tillämpar detta ramverk kommer bli markerade med en 0:a. För att bolaget
skall få en 1:a krävs det att bolaget beskriver samtliga komponenter i COSO:ramverket
eller att de specifikt nämner i texten i årsredovisningen att de tillämpar COSO-ramverket.

4.4 Validitet och reliabilitet
Validitet och reliabilitet är två termer som är vanliga inom alla typer av forskning. Validitet
innebär att forskaren mäter det som avses att mäta (Ejvegård, 2009). I denna uppsats
innebär det att det som undersöks faktiskt är hur intern kontroll framställs i
årsredovisningarna och inte exempelvis hur mycket lön de anställda får. Inom
operationalisering finns det dock alltid en risk att man mäter något för att det går att mäta
medan

man

egentligen

vill

mäta

något

annat

(Körner

&

Wahlgren,2014).

Validitetsproblemet i denna uppsats har frångåtts genom operationella definitioner, vilket
innebär att det finns klara definitioner av hur denna uppsats mäter upplysningarna om intern
kontroll.
Reliabilitet innebär användarbarheten och tillförlitligheten av ett mätinstrument samt
måttenhet. Inom all typ av forskning bör man vara extra observant på att mätinstrumentens
reliabilitet, då det oftast är forskaren själv som har skapat instrumentet (Ejvegård,2009).
Vidare innebär hög reliabilitet att mätningen kan genomföras vid upprepade tillfällen och
att resultatet blir detsamma. Inom en kvantitativ studie kan det vara svårt att uppnå en hög
reliabilitet, då bedömningen av variablerna blir subjektiv (Körner & Wahlgren,2014). För
att försöka uppnå en acceptabel nivå reliabilitet och en mer objektiv bedömning har en
medbedömare av materialet kommit till användning. En annan uppsats författare har såldes
också fått granska materialet samt genomfört kodningen.

4.5 Analysmetod
För att studera hur en beroende variabel (y-variabel) påverkas av en eller flera oberoende
variabler (x variabler) är regressionsanalys en passande metod (Djurfeldt & Barmark,
2011). Denna uppsats syftar till att förklara variationen i företags upplysningar om intern
kontroll och för att kunna uppfylla detta syftet har det insamlade materialet analyserats med
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hjälp av en multipel regressionsanalys. En multipel regressionsanalys analyserar den
beroende

variabeln

med

hjälp

av

flera

olika

oberoende

variabler.

En

determinationskoefficienten (R2) mäter förklaringsgraden i regressionsmodellen (Körner
& Wahlgren,2015). Studiens beroende variabel är upplysningar och de oberoende
variablerna är: nettoomsättning, en stor aktieägare, bransch, revisionsbyrå och
tillämpningen av COSO:ramverket. Den största fördelen med regressionsanalys är att den
blir ännu mer förklarande när flera oberoende variabler inkluderas. Detta kan dock också
vara till en nackdel då det kan uppstå på multikollinearitet som kan ge en negativ effekt på
resultatet. Multikollinearitet betyder att två variabler visar ungefär samma sak och är högt
korrelerade till varandra (Körner & Wahlgren,2015). För att avgöra om regressionen är
signifikant granskas p-värdet. Är p-värdet lägre än den valda signifikansnivån indikerar
detta på att regressionen är signifikant. Granskningen görs för varje x-variabel. Det
vanligaste är signifikansnivåer på 1% ,5 % eller 10 %. I denna studie kommer resultatet att
kommenteras emot samtliga av dessa tre signifikansnivåer.
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5. EMPIRISK ANALYS
I detta kapitel kommer den empiriska analysen att träda fram. Här kommer den deskriptiva
statistiken samt de statistiska analyserna av denna studie att framhävas. Detta kapitlet
kommer således att analysera den empiri som samlats in för att sedan kunna klargöra
studiens slutsatser i nästa kapitel.

5.1 Deskriptiv statistik
Uppsatsens syfte är att förklara variationen i företags upplysningar om intern kontroll. För
att få en bättre överblick av den insamlade empirin kan medelvärdet, medianen och
typvärdet komma till användning (Körner & Wahlgren, 2014). Antal ord om intern kontroll
har samlats in ifrån 235 stycken årsredovisningar. För att beräkna medelvärdet har antalet
ord om intern kontroll i samtliga årsredovisningar (167 485) lagts ihop för att sedan delas
med antalet årsredovisningar (235). Medelvärdet blev således ca 713 stycken ord.
Medianen är det mittersta värdet som förekommer efter att man ställt alla värden i ordning.
Medianen blev 651 stycken ord. Typvärdet är det värdet som förekommer flest gånger.
Värdet 382 stycken ord förekom tre gånger och blev därav typvärdet. Minimumvärdet för
upplysningar i de undersökta årsredovisningarna är 0 stycken ord och maximumvärdet
2061 stycken ord. Standardavvikelsen beräknas till cirka 373 stycken.
Mängd upplysningar om intern kontroll
N
Upplysningar

Minimum
235

Maximum
0

Medel

2061

712,70

STD: avvikelse
372,559

Antal Bolag (N)
235
Tabell 1.Beskrivande statistik för den beroende variabeln, upplysningar.

I denna uppsats finns det flera olika oberoende variabler. Den första oberoende variabeln
är nettoomsättning. Nettoomsättningen har samlats in ifrån respektive bolags
årsredovisning och är skriven i miljoner svenska kronor. Minimumvärdet för
nettoomsättningen har i denna studie uppmäts till 3 miljoner svenska kronor och
maximumvärdet till 439 800 miljoner svenska kronor. Medelvärdet blev 14 460 miljoner
svenska kronor och standardavvikelsen blev 45 155 miljoner svenska kronor.

33

Alexandersson

Nettoomsättning
N
Nettoomsättning

Minimum
235

3,00

Maximum
439800,00

Medel

STD. Avvikelse

14460,2766

45154,83750

Antal Bolag (N)
235
Tabell 2.Beskrivande statistik för den oberoende variabeln, nettoomsättning

Den andra oberoende variabeln är förekomsten av en stor aktieägare. Denna variabeln har
mäts som en dummy variabel. De företag som har haft en stor ägare som äger mer än 50 %
av aktierna har fått en 1: a medan de övriga bolagen har blivit tilldelade en 0: a. Av de 235
bolagen var det totalt 38 stycken bolag som blev tilldelad en 1: a. Detta innebär att cirka 16
% av alla de studerade bolagen har en aktieägare som äger 50 % eller mer av aktierna i
bolaget.
Den tredje oberoende variabeln är bransch. Bolagen har delats in i nio olika branschkategorier. Branschfördelningen kan utläsas av nedanstående diagram.

Fördelning av bransch
68
51
32
10

21

22

3

23

5

Diagram 1. Fördelning av branscher

För att göra materialet mer lätt hanterligt har branscherna kategoriserats om och slagits ihop
i SPSS. I SPSS används således sex kategorier (industri, konsmentbransch, teknik,
finansbransch och hälsa). Branschfördelningen i SPSS kan utläsas av nedanstående
diagram.
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Diagram 2. Branschfördelning i SPSS

Den fjärde oberoende variabeln är revisionsbyrå. De fyra största revisionsbyråerna kallas
med ett gemensamt namn för ”the big four”. Dessa fyra utgörs av PWC, KPMG, EY och
Deloitte (Carrington,2014). I denna studien har endast 8 av de 235 studerade bolagen
använt en annan revisionsbyrå. Detta innebär att knappt 3,5 % av de studerade bolagen har
använt en byrå som inte tillhör ”the big four”. Fördelningen mellan revisionsbyråerna kan
studeras i diagrammet nedan.

Diagram 3.Fördelning mellan revisionsbyråer.
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Den femte oberoende variabeln är tillämpningen av COSO:ramverket. Denna variabeln har
mäts som en dummy variabel. De företag som tillämpar COSO:ramverket har blivit
tilldelade en 1:a medan de som inte tillämpar ramverket har blivit tilldelade en 0:a. Av de
235 studerade bolagen har 194 stycken blivit tilldelade en 1: a och 41 stycken blivit
tilldelade en 0:a. Detta innebär att drygt 17 % av de studerade bolagen inte tillämpar
COSO:ramverket.

5.2 Normalfördelning
Det finns många olika sannolikhetsmodeller. Den mest kända och allra viktigaste är
normalfördelningen. Normalfördelningen kan beskrivas som en teoretisk modell över hur
olika typer av mätvärden kan variera (Körner & Wahlgen,2014). För att ta reda på om den
insamlade empirin är normalfördelad har ett Kolmogorov-Smirnov test genomförts på de
olika variablerna. Detta testet indikerade på att variablerna inte är normalfördelade. För att
försöka få variablerna att bli normalfördelade utförs en så kallad logaritmering. I denna
studien är det dock endast den oberoende variabel nettoomsättning som kommer att
logaritimeras. De övriga variablerna blev inte mer normalfördelade med hjälp av en
logaritmering.

5.3 Korrelationsmatris
För att undersöka om det finns något som tyder på ett samband mellan de olika variablerna
behöver en korrelationsanalys genomföras (Pallant,2013). I denna studien har en
korrelationsmatris gjorts för att identifiera eventuella samband mellan variablerna.
Korrelationen ligger på ett värde mellan -1 och 1. Vidare indikerar dessa siffror på om det
finns ett positivt eller negativ samband mellan variablerna (Körner & Wahlgren,2014).
Enligt Pallant (2013) indikerar ett värde över 0,9 på multikollinearitet.
Korrelationsmatrisen presenteras i nedanstående tabell (tabell 3) och visar att inte någon av
variablerna har ett värde som kommer nära 0,9. Detta innebär att samtliga variabler kan
användas i regressionsanalysen.
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Korrelationsmatris

Spearman's
1.Upplysningar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,000
2.Omsättning
,295**

1,000

-0,114

0,082

1,000

-0,127

-0,043

0,028

,176**

,175**

-0,039

-,131*

0,017 -,345** -,174**

1,000

0,031

-0,006

0,021 -,494** -,249**

-,194**

-0,106

-,266**

-0,040

,423** -,188**

-,146* -,209**

-0,102

-0,060

0,080

0,049 -0,028

-0,036

,544**

,211**

-0,072

3.Aktieägare

4.Industri
1,000

5.Konsumentbransch
-0,058 -,444**

1,000

6.Teknik

7.Finansbransch
1,000

8.Hälsa
1,000

9.Revisionsbyrå
0,029 ,176**

1,000

10.COSO
-0,063

,131*

-0,004

-0,030

0,019

-0,031 1,000

**. Korrelationen är signifikant på en 0.01 nivå
*. Korrelationen är signifikant på en 0.05 nivå
Tabell 3. Korrelationsmatris
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5.4 Multipel linjär regression
Enligt den genomförda regressionsanalysen kan den enskilda signifikansen för samtliga xvariabler utläsas. Här anges således p-värdena som kommer avgöra om de oberoende
variablerna har ett signifikant samband med den beroende variabeln eller inte. Om p-värdet
överstiger den valda signifikansnivån innebär detta att x-variabeln inte är signifikant. Både
omsättning och COSO har ett p-värde som understiger den lägsta signifikansnivån på 1 %,
vilket innebär att dessa variabler är klart signifikanta. Variabeln aktieägare har ett p-värde
som ligger väldigt nära en signifikansnivå på 10 % vilket kan indikera på svag signifikans.
Övriga variabler har ett p-värde som överstiger 0,1 vilket tyder på att det inte finns någon
signifikans alls. För att avgöra om det finns ett negativt eller positivt samband mellan
variablerna används Beta. Negativ Beta tyder på negativt samband och positiv Beta på ett
positivt samband.
Determinationskoefficienten (R2) är förklaringsgraden på regressionsanalysen. Detta
innebär att minst 27,2 % av variationerna i upplysningarna om intern kontroll kan förklaras
av de oberoende variablerna som ingått i denna studie.
För att testa hypoteserna kommer den fortsatta diskussionen för p-värdet och signifikansen
mellan variablerna att redogöras under avsnitt 5.5 Hypotesprövning.

Förväntat
samband
+
-

Variabler
Omsättning
Aktieägare
Konsumentbransch
Teknikbransch
Finansbransch
Hälsa
Revisionsbyrå
+
COSO
+
Konstant
F-värde
Justerat R
VIF-värde högsta

Beta
Std.fel
0,165**
11,026
-0,093┼
56,773
0,036
60,680
0,003
70,661
0,084
56,992
-0,027
70,515
-0,001 116,496
0,462*** 56,625
142,544
11,943***
0,272
1,361

***p<0,001;**p<0,01;*p<0,05;┼<0,1
Referenskategori: Industribransch
Tabell 4.Regressionsanalys, koefficienter
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5.5 Hypotesprövning
Till sist testas hypoteserna för att ta reda på om de kan förkastas eller inte.
Utgångspunkten för dessa tester är de statistiska analyserna ovan.

H1: Det finns ett positivt samband mellan nettoomsättning och mängden upplysningar om
intern kontroll i årsredovisningarna.
Enligt den insamlade empirin och de utförda statistiska testerna kan denna hypotes inte
förkastas. Således innebär detta att det finns ett signifikant samband mellan bolagets
nettoomsättning och mängden upplysningar om intern kontroll. Detta kan avgöras då pvärdet endast uppgår till 0,007 vilket är lägre än en signifikansnivå på 1 %. Beta värdet för
variabeln omsättning är 0,165 vilket tyder på att det sambandet som finns är positivt.

H2: Det finns ett negativt samband mellan förekomsten av en stor aktieägare och mängden
upplysningar om intern kontroll i årsredovisningar.

Enligt den insamlade empirin kan denna hypotes inte förkastas helt. Det uppmäta p-värdet
är 0,098 vilket är högre än en signifikansnivå på 1 eller 5 % men väldigt nära en
signifikansnivå på 10 %. Vidare är Beta-värdet -0,093 vilket tyder på att ett eventuellt
samband är negativt. Detta innebär att det tordes finnas ett svagt negativt samband mellan
förekomsten av en stor aktieägare och mängden upplysningar om intern kontroll.

H3: Det finns ett samband mellan bransch och mängden upplysningar om intern kontroll

I SPSS delades empirin in i sex olika branscher. P-värdet för dessa branscher låg mellan
0,183 och 0,958. Vilket innebär att samtliga p-värden är betydligt högre än alla tre
signifikansnivåer. Industribranschen har använts som en referensvariabel.
Således innebär detta att hypotesen kan förkastas. Det finns inget signifikant samband
mellan bransch och mängden upplysningar om intern kontroll.
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H4: Det finns ett positivt samband mellan valet av en stor revisionsbyrå och mängden
information om intern kontroll.

Enligt den insamlade empirin kan denna hypotes förkastas då p-värdet för x-variabeln
revisionsbyrå uppgår till 0,988. Detta indikerar på att det inte finns ett signifikant samband,
då p-värdet överstiger samtliga tre signifikansnivåer.

H5: Det finns ett positivt samband mellan tillämpningen av COSO:ramverket och mängden
upplysningar om intern kontroll i årsredovisningarna.

Resultatet av ovan gjorda tester visar att det finns ett starkt signifikant samband mellan
tillämpandet av COSO-ramverket och mängden upplysningar om intern kontroll. Detta
visas eftersom att p-värdet för x-variabeln COSO är 0, vilket är en nivå som understiger
samtliga tre signifikansnivåer. Fortsättningsvis uppgår Beta-värdet till 0,462 vilket tyder
på att sambandet är positivt. Således kan hypotesen inte förkastas.
5.5.1 Sammanfattande hypotesprövning
H1: Det finns ett positivt samband mellan nettoomsättning och mängden upplysningar om
intern kontroll i årsredovisningarna.
-

Hypotesen kan inte förkastas.

H2: Det finns ett negativt samband mellan förekomsten av en stor aktieägare och mängden
upplysningar om intern kontroll i årsredovisningar.
-

Hypotesen kan inte helt förkastas.

H3: Det finns ett samband mellan bransch och mängden upplysningar om intern kontroll
-

Hypotesen kan förkastas.

H4: Det finns ett positivt samband mellan valet av en stor revisionsbyrå och mängden
information om intern kontroll.
-

Hypotesen kan förkastas.
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H5: Det finns ett positivt samband mellan tillämpningen av COSO:ramverket och
mängden upplysningar om intern kontroll i årsredovisningarna.
-

Hypotesen kan inte förkastas.
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6. SLUTSATSER
Detta kapitel kommer att presentera studiens slutsatser och diskussion. Vidare kommer
kapitlet också att klargöra studiens sociala bidrag samt ett förslag till framtida forskning.
Detta kapitlet binder ihop studien och påpekar vad som har framkommit samt vilka
slutsatser som kan dras.

6.1 Slutsatser och diskussion
Genom denna uppsats har variationen i företags upplysningar om intern kontroll studerats.
Studiens teoretiska referensram har byggts på tidigare forskning och en modell samt
hypoteser har utvecklats. Studiens fem hypoteser har i testats i det ovanstående kapitlet
empirisk analys.
6.1.1 Hypotes 1
Enligt Xiaowen (2012) lämnar företag med goda ekonomiska resultat mer upplysningar om
intern kontroll i sina årsredovisningar. Även enligt Gray et al.(1995) och Alvesa et
al.(2012) är storleken en viktig roll som påverkar mängden upplysningar som lämnas i
årsredovisningarna. Enligt O’Donovan (2002) och legitimitetsteorin tenderar också
intressenter att ha höga förväntningar på stora företag med goda ekonomiska resultat. Den
första hypotesen (H1): Det finns ett positivt samband mellan nettoomsättning och mängden
upplysningar om intern kontroll i årsredovisningarna, har inte kunnat förkastats i samband
med denna studien. Detta innebär att företagens storlek samt ekonomiska välstånd har en
betydelse för hur mycket upplysningar om intern kontroll företagen kommer att lämna i
sina årsredovisningar enligt denna studien.
6.1.2 Hypotes 2
Enligt både agentteorin och PAT drivs alla människor av sitt självintresse. Båda dessa
teorierna fokuserar på förhållandet mellan företagsledningen och ägarna (Deegan &
Unerman, 2011). Aktieägarna försöker medvetet att styra företagsledningen, vilket i sin tur
resulterar i att företagsledningen försöker övertyga aktieägarna om att de styr bolaget på ett
korrekt sätt (Deegan & Unerman, 2011). Att ge aktieägarna och de andra intressenterna
tillräckligt med information kan vara ett bra sätt för företagsledningen att bevisa detta.
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Enligt Spira & Page (2009) skapar insyn i företags interna kontroll godare kännedom om
bolaget, vilket kan resultera i högra tillförlitlighet i de finansiella rapporterna. Enligt Alvesa
et al.(2012) påverkar förekomsten av en ensam aktieägare mängden upplysningar som
anges i årsredovisningen. Alvesa et al.(2012) hävdar vidare att ägarspridning resulterar i att
investerarna behöver mer tillgång till förstahandsinformation, vilket leder till att mängden
upplysningar ökar. Om det finns en stor aktieägare kommer således behovet av
upplysningar vara mindre. Enligt den institutionella teorin finns det tre olika ismorfismer,
den tvingande, den memetiska och den normativa (DiMaggio & Powell,1983). Den
tvingande ismorfismen syftar till påtryckningar ifrån intressenter eller ifrån lagar och
regler. Detta innebär att om det inte finns påtryckningar ifrån exempelvis aktieägare,
kommer företaget lämna mindre upplysningar om intern kontroll i årsredovisningarna. Den
andra hypotesen (H2): Det finns ett negativt samband mellan förekomsten av en stor
aktieägare och mängden upplysningar om intern kontroll i årsredovisningar, kan inte helt
förkastas i samband med denna studien. Denna studien indikerar på att det kan finnas ett
svagt samband mellan förekomsten av en ensam aktieägare samt mängden upplysningar
som anges i årsredovisningarna. Detta innebär således att ägarstrukturen faktiskt kan ha en
negativ påverkan på de upplysningarna som lämnas i årsredovisningen.
6.1.3 Hypotes 3
Enligt den institutionella teorins memeiska ismorfismen vill organisationer efterlikna
alternativt kopiera andra liknande organisationer i hopp om att uppnå en högre grad av
konkurrensfördelar, exempelvis legitimitet (DiMaggio & Powell,1983). Detta kan således
innebära att bolag anger uppgifter om intern kontroll som bolagen inte följer bara för att
andra bolag i samma bransch angett dessa uppgifter (Jamali,2010). Den tredje hypotesen
(H3): Det finns ett samband mellan bransch och mängden upplysningar om intern kontroll,
kan förkastas i denna studien. Detta innebär således att inget samband mellan bransch och
mängd upplysningar om intern kontroll kan identifieras.
6.1.4 Hypotes 4
Den institutionella teorins sista ismorfism är den normativa. Denna ismorfism syftar till
påtryckningar från olika grupper och förklarar förändringen mot homogeniseringen genom
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att det finns förväntningar på professionen.

Detta innebär exempelvis att det finns

förväntningar på att företag skall agera utifrån visa normer och praxis (Greenwood &
Meyer, 2008). Dessa förväntningar kan exempelvis komma i samband med valet av
revisionsbyrå. Enligt Xiaowen (2012) anses det allmänt känt att de fyra stora
revisionsbyråerna (PWC, KPMG, EY & Deloitte) är strängare med informationsgivning i
börsnoterade bolag än mindre revisionsbyråer. Detta resulterar i att om börsnoterade bolag
anlitar någon av de fyra stora revisionsbyråer blir informationsgivning mer tillförlitlig och
korrekt. De noterade bolagen är då villiga att lämnas mer information om de interna
kontrollerna (Xiaowen ,2012). Den fjärde hypotesen (H4): Det finns ett positivt samband
mellan valet av en stor revisionsbyrå och mängden information om intern kontroll, kan
förkastas i denna studien. Detta innebär att inget samband mellan en stor revisionsbyrå och
mängden upplysningar kan identifieras. Dock var det endast 8 av de studerade 235 bolagen
som använde en icke ”big four” byrå.
6.1.5 Hypotes 5
COSO: ramverket är sedan år 1992 det internationella ramverket för intern kontroll
(Arwinge, 2013). Således är ramverket idag en norm för att utforma och upprätt hålla god
intern kontroll. Ramverket är uppbyggt på olika principer som är fördelade över fem
komponenter (Kasey et al.,2014). Även enligt svensk kod för bolagsstyrning skall dessa
fem komponenter ingå i intern kontroll (Svensktnäringsliv,2008). Enligt legitimitetsteorin
skapar börsnoterade bolag legitimitet till sina intressenter igenom att agera utifrån de
normer och förväntningar som samhället ställer på dem (Ahmad & Sulaiman, 2004). Den
femte hypotesen (H5): Det finns ett positivt samband mellan tillämpningen av
COSO:ramverket och mängden upplysningar om intern kontroll i årsredovisningarna, kan
inte förkastas i denna studien. Detta samband är det starkaste i uppsats enligt ovanstående
test. Således innebär detta att ett starkt positivt samband mellan tillämpningen av
COSO:ramverket och mängden upplysningar om intern kontroll kan identifieras.

6.2 Slutlig modell
I denna slutliga modell har pilarna och ekvationstecken anpassats till studiens resultat. Det
positiva sambandet mellan nettoomsättningen och upplysningar om intern kontroll
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kvarstår. Medan det positiva sambandet mellan en stor aktieägare och upplysningar har
tonats ner, då sambandet är svagt. Sambandet mellan bransch, revisionsbyrå och
upplysningarna om intern kontroll har tagits bort, då dessa har förkastats. Till sist kvarstår
också det positiva sambandet mellan tillämpningen av COSO:ramverket och mängden
upplysningar om intern kontroll.

Oberoende variabler

Beroende variabel

Nettoomsättning

Stor aktieägare

Upplysningar om
Bransch

Intern kontroll

Revisionsbyrå

COSO-ramverket

Figur 2.Oberoende variablerna som enligt ovanstående analys kan påverka mängden upplysningar om intern kontroll

6.3 Sammanfattande slutsatser
Slutsatserna i denna studien indikerar på att de teoretiska aspekterna av agentteorin och
legitimitetsteorin påverkar mängden upplysningar om intern kontroll. Vidare indikerar
resultatet på att den institutionella teorins aspekter inte direkt påverkar bolagens
upplysningar om intern kontroll.
Uppsatsens syfte var att förklara variationen i företags upplysningar om intern kontroll. För
att återkoppla till den teoretiska referensramen samt problematiseringen kan slutsatserna
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ifrån denna studie indikera på att tidigare forskning har upptäckt flera värdefulla faktorer.
Faktorer som har använts för att kunna framställa uppsatsens modell och studiens grunder.
Denna studien påvisar att storleken, ägarstrukturen samt tillämningen av COSO-ramverket
har en inverkan på mängden upplysningar som anges i bolagens årsredovisningar. Vidare
indikerar denna studien på att bransch samt revisionsbyrå inte påverkar mängden
upplysningar som anges.

6.4 Studiens bidrag
Syftet med denna uppsats var att förklara variationerna i företags upplysningar om intern
kontroll. För att uppfylla detta syfte samlades mängder med vetenskapliga fakta in och en
modell utvecklades. Det visade sig i de statiska analyserna att denna modell har en hög
förklaringsgrad till de orsakerna som påverkar mängden upplysningarna om intern kontroll.
Denna studien har således bidragit med en förklaring till vilka faktorer som påverkar
börsnoterade bolags upplysningar om intern kontroll. Att skapa en bredare förståelse för
vad som påverkar upplysningarna om intern kontroll kan ha en inverkan på intressenternas
syn på de finansiella rapporterna. Detta kan också hjälpa läsaren att tolka den icke
finansiella informationen i årsredovisningarna. Denna studien har påvisat att det finns ett
positivt samband mellan antalet ord om upplysningar och nettoomsättning samt att det finns
ett positivt samband mellan antalet ord och tillämpningen av COSO-ramverket. Vidare har
studien indikerat på att det kan finnas ett svagt negativt samband mellan mängden
upplysningar och förekomsten av en stor aktieägare. Dessa samband kan hjälpa till att öka
medvetenheten till samtliga som hanterar icke finansiell information i årsredovisningarna.

6.5 Studiens begränsningar
För att förklara variationen i företags upplysningar om intern kontroll har denna studien
undersökt hur fem oberoende variabler påverkar den beroende variabeln upplysningar.
Denna studien har således begränsats genom att ännu flera faktorer skulle kunna använts i
studien. Det är dock inte möjligt att undersöka alla variabler som kan påverkar mängden
upplysningar om intern kontroll i årsredovisningar, då detta skulle bli för tidskrävande. Det
är fortsättningsvis väldigt svårt att genomföra en studie som innehåller alla faktorer som
kan påverka denna beroende variabel, då faktorerna kan bli oändligt många. Studien har
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således begränsats genom urval och bortfall. Dock har de oberoende variablerna som
använts i denna studien identifierats som extra viktiga med hjälp av tidigare forskning.

6.6 Framtida forskning
Denna uppsats har syftat till att förklara variationen i företags upplysningar om intern
kontroll. För att fortsätta denna studien finns det många frågeställningar och
tillvägagångssätt som skulle kunna vara lämpliga. Ett exempel är att genomföra en
kvalitativ studie med syfte att undersöka hur väl de interna kontrollerna tillämpas. Denna
studien skulle kunna bygga på intervjuer med medarbetare på flera olika börsnoterade bolag
som ingått i denna studien. Intervjuer är en passande metod då det ger djupgående och
detaljerad data (Denscombe,2016). Det skulle vara ytterst intressant att få veta hur olika
börsnoterade bolag tillämpar de interna kontrollerna i praktiken efter att denna studien
undersökt skriften i årsredovisningarna. Intern kontroll är också ett relativt brett begrepp
vilket skulle vara utmanande att identifiera i denna undersökning. Detta skulle kunna ge
en djupare inblick i hur intern kontroll används i praktiken samt hur mycket av verkligheten
som faktiskt återspeglas i årsredovisningarna. Denna studie skulle också kunna bidra med
mycket intressant information till börsnoterade bolags investerare samt andra intressenter.
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