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Bakgrund:   

Under år 2001 bröt den så kallade Enron-skandalen som innebar bokföringsaktiviteter 

och insiderhandel. Den interna kontrollen samt övervakning av denna funktion blev 

efter skandalen mer uppmärksammad. Det anses viktigt att ha någon sort 

granskningsfunktion för att nå ett välfungerande arbete med den interna kontrollen, 

vilket är internrevisionsfunktion (Internal Audit Function, IAF). Syftet med IAF har 

under åren förändrats. Tidigare syftade funktionen till att granska 

redovisningsinformation, medan det idag mer handlar om granskning kring 

riskhanterings-, kontroll- och styrningsprocesser. Andra händelser som Sarbanes-Oxley 

Act (SOX) och finanskrisen som skedde under år 2002 samt under åren 2007-2008, 

medförde en ökad förståelse kring vikten av verksamhetsstyrning, riskhantering och 

bolagsstyrning.   

Syfte: Studien syftar till att förklara vilka faktorer som påverkar ett bolags val om att 

följa koden gällande IAF, samt dess informationsinnehåll i förklaringen till sitt val.   

Metod: Uppsatsen grundar sig på en kvantitativ tvärsnittsstudie med en deduktiv 

forskningsansats. Det är en dokumentstudie som har genomförts där det empiriska 

materialet inhämtats främst från årsrapporter, men även hemsidor som Holdings och 

Nasdaq. Urvalet utgår från large-cap listorna från åren 2016 till 2017.    

Slutsats: Utifrån studiens 34 hypoteser har det hittats totalt nio stycken signifikanta 

samband mellan de beroende och oberoende variablerna. Det har framkommit ett större 

antal samband till den beroende variabeln följer, jämfört med den andra beroende 

variabeln informationsinnehåll. Med variabeln följer har studien hittat sju stycken 

samband och två stycken samband med variabeln informationsinnehåll.  

Nyckelord: Internrevision, internrevisionsfunktion (IAF), svensk kod för 

bolagsstyrning, följa eller förklara, informationsinnehåll, agentteori och institutionell 

teori.   
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Abstract   
Title: Internal audit function – A quantitative study of what factors that affect the 

company’s choice. 

Course: Master Thesis in Business Administration, Accounting & Controller 30 hp 

(4FE17E, 4FE18E) 

Institution: School of Business and Economics, Linnaeus University Växjö   

Authors: Klara Ohlsson and Josefine Petersson  

Supervisor: Ulf Larsson-Olaison 
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Context:  In 2001, a scandal involving accounting and insider trading, called Enron 

scandal, occured. The internal control and monitoring of this function became more 

noticeable after the scandal. Now, it is considered important to have some sort of audit 

function in order to achieve a well-functioning internal control. This function is called 

Internal Audit Function, IAF. Over the years, the purpose of IAF has changed. 

Previously, the function of reviewing accounting information was targeted, while today 

it is more about reviewing risk management, control and control processes. Other 

occurrences such as the Sarbanes-Oxley Act (SOX) and the financial crisis that occurred 

in 2002, as well as in 2007-2008, led to an increased understanding of the importance of 

business management, risk management and corporate governance. 

Purpose: The aim of the study is to explaining what factors affect a company's choice 

to follow the code of IAF, as well as its information content in the explanation of its 

choice. 

Method: The essay is based on a quantitative cross-sectional study with a deductive 

research approach. It is a documentary study that has been conducted where the 

empirical material was obtained mainly from annual reports, but also websites such as 

Holdings and Nasdaq. The selection is based on the large-cap lists from 2016 to 2017. 

Conclusion: Based on the 34 hypotheses of the study, a total of nine significant 

relationships between the dependent and independent variables have been found. There 

has been a greater number of connections to the dependent variable following, 

compared to the second dependent variable information content. With the variable 

following, the study found seven links and two related to the variable information 

content.  

Keywords: Internal audit, internal audit function (IAF), Swedish code of corporate 

governance, comply or explain, information content, agency theory and institutional 

theory. 
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1  Inledning 

 

I inledningskapitlet beskrivs först och främst bakgrunden till Enronskandalen samt 

kopplingen till intern kontroll. Därefter beskrivs sambandet mellan intern kontroll och 

internrevisionsfunktionen. Vidare redogörs det för en problemdiskussion där 

beskrivning av olika teoretiska utgångspunkter görs som slutligen landar i 

internrevisionsfunktion och dess utveckling. Även tidigare studier diskuteras samt 

eventuell lucka i forskningen uppmärksammas. Avslutningsvis görs en sammanställning 

av uppsatsens uppbyggnad och fortsättning. 

 

 

1.1  Bakgrund  

Enron var ett stort och känt energiföretag som alltid hade ett stort fokus på framgång 

och utveckling, med en strävan mot att vara bäst. Detta gjordes genom att exempelvis 

endast anställa de smartaste och mest eftertraktade arbetarna. Företaget blev även 

prisade av Fortune, en amerikansk affärstidsskrift, att vara ett av de bästa och mest 

nyskapande företagen i sin tid. År 2001 bröt en skandal ut, som namngavs 

Enronskandalen. Denna skandal blev känd för att vara det största börssvindleriet i 

modern tid. Den innefattade insiderhandel och bokföringsaktiviteter. Skandalens 

kontenta var att manipulera siffror i bokföringen, för att ingen skulle ana problem i 

bolaget. Artiklarna som skrevs om Enron ifrågasatte företagsvärdet och hur Enron 

kunde ha en så hög omsättning. De klagade helt enkelt på insynen i Enron (Fusaro & 

Miller, 2002). Denna insyn är av större vikt då den påverkar aktieägares förtroende 

(Cuomo, Mallin & Zattoni, 2016). 

 

Enronskandalen står för både olagliga samt oetiska agerande och det var genom denna 

skandal som den interna kontrollen blev uppmärksammad (Fusaro & Miller, 2002). 

Deakin och Konzelmann (2004) menar att Enron misslyckades med att ha en effektiv 

intern kontroll samt övervakning av denna. Styrelsen i Enron ansåg dock att de inte 

blivit tillräckligt informerade, vilket var ett argument som ansågs vara otillräckligt. I ett 

bolag är det styrelsen som har ansvar över den interna kontrollen samt dess effektivitet 

och styrelsen bör därför se till att vara informerade. Ytterligare en anledning till att 

argumentet inte är tillräckligt beror på att en av de grundläggande principerna i 
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bolagsstyrning är styrelsens ansvar gentemot bolagets aktieägare samt bolagets 

tillgångar.  

 

Skandalen uppmärksammade vikten av intern kontroll och idag anses ett bolags interna 

kontroll vara av största vikt. Braun (2015) menar att den svenska bolagsstyrningskoden 

motiverar införandet av intern kontroll. Vikten av intern kontroll stöds av 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551, ABL) och årsredovisningslagen (SFS 1995:1554, 

ÅRL) som år 2010 införde lagen kring intern kontroll. Begreppet intern kontroll har 

under senare år blivit mer användbart då ett ökat krav på bolags kostnadseffektivitet 

återfinns (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005; Wikland, 2014). Braun (2015) 

poängterar liksom Deakin och Konzelmann (2004) att intern kontroll anses vara ett bra 

medel för att öka aktieägares värde. För att nå ett välfungerat arbete med ett bolags 

interna kontroll och även uppnå de mål som finns gällande ämnet krävs det någon sorts 

analys och utvärdering. Även enligt svensk bolagsstyrningskod, ska en 

granskningsfunktion över den interna kontrollen finnas. Denna granskningsfunktion 

kallas för internrevisionsfunktion (Internal Audit Function, IAF). Koden lyder:  

“I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen 

årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i beskrivningen av den interna 

kontrollen i bolagsstyrningsrapporten motivera sitt ställningstagande” 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016) 

Denna funktion granskar och utvärderar huruvida effektiviteten i bolagets interna 

kontroll och styrning fungerar, vilket kan medföra att eventuella förbättringar upptäcks 

(Wikland, 2014). 

 

Begreppet internrevision växte fram och nådde ett bredare perspektiv redan under 

början av 1900-talet då företag blev större och mer komplexa. Det ställdes högre krav 

på att informationen mellan ägare och ledning skulle vara mer korrekt och trovärdig. 

Utfördes inte detta på ett korrekt sätt genomsyrades bolaget av informationsasymmetri. 

Under fortsatta år utvecklades IAF och bolag fick en ökad förståelse samt medvetenhet 

kring vikten av internrevision och dess arbete. Enligt agentteorin minskar bolags 

informationsasymmetri vid användning av denna funktion (Arwinge, 2016; Christopher, 

2015).  
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Under årens gång har även syftet med IAF förändrats, då det tidigare enbart omfattade 

granskning åt ledningen, men även nu innebär granskning från ledningen åt styrelsen. 

Tidigare var redovisningsinformationen huvudobjektet som skulle granskas. Medan 

syftet med IAF idag även omfattar granskning av kontroll-, styrnings- samt 

riskhanteringsprocess. Det tyder på att internrevision omfattar en del av 

verksamhetsstyrningen. Under tiden som praxisen kring internrevision utvecklades 

ökade även kravet på användning av IAF från marknaden (Spira & Page, 2003). 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) är en företeelse som lyfte fram vikten av internrevision. 

SOX är en amerikansk lagstiftning som tillkom år 2002 till följd av stora 

företagskonkurser. Bolag som har efterliknande SOX egenskaper efterfrågar en bättre 

kvalitet på internrevision, och genom hjälp från den interna revisorn möjliggörs det att 

undvika finansiella misstag (Abbot, Parker, Peters & Rama, 2007). 

 

En annan händelse som bidrog till en förändring av IAF:s roll gällande ansvar, 

befogenheter och ställning är finanskrisen, som bröt ut 2007 till 2008. Krisen medförde 

en ökad förståelse för nyttan med god bolagsstyrning, verksamhetsstyrning och 

riskhantering. IAF är därför en funktion som ständigt utvecklas och beskrivs idag som 

styrelsens förlängda arm. Därmed anses det vara en strategisk, viktig mekanism för 

företags verksamhetsstyrning. IAF har under senare år fått större tillgång till resurser 

vilket medför att de kan bredda sitt område samt fördjupa sina granskningar. IAF 

arbetar efter de förväntningar och krav som bolagets ledning samt styrelse ställer. 

Rådande den stora utvecklingen av IAF, bör det bli av allt större vikt att utvärdera IAF i 

bolagen. Det kan vara en betydande väg att gå för att finna eventuella brister i 

styrningen som kräver åtgärder. På så sätt kan högre kvalitet, effektivitet och därmed 

ökade konkurrensfördelar uppnås (Olsson, 2014; Wikland, 2014).  

 

Trots att ovanstående händelser poängterar vikten av IAF, kan det i Kollegiets 

årsrapport utläsas att endast 20 procent av svenska börsnoterade bolag har valt att 

använda IAF. Detta är en minskning från år 2015 (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2017). Då koden följer principen “följa eller förklara”, ska bolag antingen följa koden 

eller förklara varför de valt att avvika från koden. Enligt koden ska 

informationsinnehållet i förklaringen vara utförlig och företagsspecifik (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2017). IAF anses vara en viktig och värdefull resurs för att 

uppnå en välfungerande relation samt skapa trygghet mellan ledning och styrelse. I det 
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internationella professionella praktiska ramverket beskrivs IAF som en funktion som 

ska hjälpa bolag att nå sina mål. Detta genom att på ett organiserat sätt värdera och öka 

effektiviteten bland exempelvis den interna styrningen och kontrollen 

(Internrevisorerna, 2018; Wikland, 2014).  

 

1.2  Problemdiskussion 

Spraakman (1997) skriver i sin artikel att forskare under 90-talet saknade teorier att utgå 

från gällande internrevision. Han menar att teorier saknades då internrevision sågs som 

en organisations kontrollfunktion. Detta bidrog till att teorier som används kring 

forskning av internrevision idag har en stor spridning. Spraakman (1997) hänvisar till 

Adams (1994) som anser agentteorin som en användbar teori vid studerande av IAF 

samt verksamhetsstyrning. Agentteorin förklarar att exempelvis anställda, som agenter, 

inte agerar utefter organisationens mål. Därför är det viktigt att styrningssystemet sätter 

upp gemensamma mål för agenter och principaler. Detta bidrar till större vilja att uppnå 

organisationens mål från alla parter (Samsom, 2004). Agentteorin anses användbar då 

den bidrar till forskningen genom att förklara IAF:s roll samt ansvar i organisationen. 

Utifrån agentteoretisk forskning kan det även förutspås hur IAF kommer att förändras 

då bolag går igenom en utveckling. Det krävs en kritisk utvärdering av etablerade och 

framväxande teorier som anses relevanta för fallet, för att sedan kunna skapa en 

förbättring inom forskningen kring internrevision (Mihret, 2014).  

 

Agentteorin förklarar att det finns informationsasymmetri mellan olika parter i ett bolag. 

Denna informationsasymmetri genomsyras i hela verksamheten och skapar därmed även 

en separation mellan ett flertal parter. Detta påvisar att tydliga agentproblem återfinns 

på alla nivåer av en organisation, och inte enbart i den översta relationen mellan ägare 

och ledning. Det förekommer även i lägre nivåer som exempelvis mellan 

avdelningschefer och personal som arbetar på golvet. Detta medför att agentproblemet 

är svårt att undvika helt och hållet i en organisation. Det beror på att problemområdena 

blir för stora och därför blir det lättare att delegera ut uppgifterna till de agenter som är 

specialiserade inom området (Fama & Jensen, 1983). Teorin beskriver att bolag med 

minskad informationsasymmetri skapar sig en effektivare organisation (Blom, 

Kärreman & Svensson, 2012). Genom att bolag använder sig av IAF vidtar ledningen 

åtgärder för olika nivåer för att uppnå uppsatta och gemensamma mål. Därigenom kan, 

som ovan nämnt, en effektivare verksamhetsstyrning uppnås (Lindvall, 2014).  
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Som tidigare diskuterats kan en funktion som IAF bidra till minskad 

informationsasymmetri i bolaget. Andra tillvägagångssätt som används för att minska 

den informationsasymmetri som återfinns mellan bolag och dess investerare är den 

svenska bolagsstyrningskoden. Detta är en reglering som förvaltas av Kollegiet. 

Kollegiet är ett sakorgan med ett övergripande uppdrag för att främja en god utveckling 

inom svensk bolagsstyrning. Koden grundar sig i principen “följa eller förklara” som 

innebär att bolag måste antingen följa koden eller återge en utförlig och företagsspecifik 

förklaring till avvikelse (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2018a; Thomsen, 2006). 

 

Den svenska bolagsstyrningskoden syftar också till att stärka intressenters förtroende 

för bolaget, det vill säga skapa legitimitet (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2018b). 

Legitimitet anses vara viktigt, då ett flertal skandaler har påverkat bolagsstyrningen på 

ett negativt sätt. I Sverige är Skandia en av de mest omtalade skandalerna (Jansson, 

2013), medan internationella exempel är bland annat Parmalat och Enron. Den så 

kallade Enronskandalen som skedde år 2001, medförde ett minskat förtroende för högre 

chefer och företags interna kontroll. Det ledde i sin tur till att bolag därefter la ett stort 

fokus på legitimitet för att återvinna detta förtroende hos sina intressenter (Petrick & 

Scherer, 2003). Därmed har det blivit nödvändigt att skapa reglering över 

bolagsstyrning, för att kunna återta det förlorade förtroendet. Därav skapades 

bolagsstyrningskoden (Marshall & Heffes, 2007). En funktion som kan anses viktig för 

att vinna tillbaka det förlorade förtroendet samt skapa högre legitimitet gentemot 

bolagets intressenter är IAF. Denna funktion granskar den interna kontrollen och är en 

del av den svenska bolagsstyrningskoden (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016).  

 

Genom ovanstående ska koden bidra med ett stärkt förtroende för bolagsstyrningens 

effektivitet samt legitimitet, vilket ses som kodens två grundpelare (Svernlöv, 2008). 

Likaså som agentteorin förklarar effektivitet (Blom et al., 2012), tydliggör institutionell 

teori legitimitet (Zattoni & Cuomo, 2008). Utifrån den institutionella teorin påverkar 

och påverkas organisationer av andra organisationer i sin omvärld. Teorin menar att 

organisationer följer både informella och formella regler samt att bolag väljer att ta till 

sig nya idéer som tillhör det tillfälliga modet. Dessa faktorer bidrar till att stärka 

stabiliteten i företaget och därmed skapa legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009). Piotr 

(2017) utgår från den institutionella teorin då han i Polen testar förhållandet mellan 
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IAF:s effektivitet och de två organisatoriska attributen sektor och storlek. Även Jones, 

Baskerville, Sriram och Ramesh (2017) använder institutionell teori som sin teoretiska 

bakgrund vid undersökning av hur förändringens närvaro skapade ett skift i IAF:s roll 

och ansvar. 

 

IAF ses som en kontrollmekanism som hjälper styrelsen och ledningen att uppnå de mål 

som återfinns i bolaget (Gramling, Maletta, Schneider & Church, 2004; Spira & Page, 

2003). Sarbanes-Oxley Act (SOX) underströk vikten av IAF vilket gav upphov till ett 

ökat behov hos bolag. Det ansågs att IAF borde ses som en del av bolagsstyrningsramen 

(Cohen, Krishnamoorthy & Wright, 2004). Tiden innan SOX var IAF allt från 

procedurhantering till speciella behov, alltså den del av bolaget som anses vara i störst 

behov av förändring (Jones et al., 2017). Det finns en modell som flera bolag använder 

sig av som inkluderar internrevision och ett antal andra områden.  

 

Denna modell kallas för COSO och består av fem avsnitt, där internrevision är ett av 

dessa. Det är en modell som bolag kan använda sig av för att nå en bättre struktur över 

den interna kontrollen. Modellen ses som ett ramverk vid presentation av den interna 

kontrollen, som återges som ett eget avsnitt i bolagsstyrningsrapporten. Kopplingen 

mellan intern kontroll och IAF anses nära, då IAF utvärderar effektiviteten i den interna 

kontrollen och dess styrning (Wikland, 2014). Användning av COSO-modellen har 

under senare år nått en större utsträckning, vilket kan bero på lagen gällande intern 

kontroll, som infördes år 2010 (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017).    

 

Trots lagen gällande intern kontroll har kodefterlevnad gällande granskningsfunktionen 

över intern kontroll minskat. Detta kan ses i Kollegiets årsrapport, där årliga 

undersökningar kring kodefterlevnad och dess informationsinnehåll i förklaringarna 

genomförs. I årsrapporten från 2017, presenteras tre tabeller angående intern kontroll 

och internrevision. Tabellerna omfattar bland annat kodefterlevnad gällande IAF. Det 

går att utläsa om de undersökta bolagen tydligt återger att de använder sig av en IAF 

eller ej. Använder de sig inte av IAF, förklarar de då utförligt och företagsspecifikt 

varför. Utifrån Kollegiets undersökningar kan en minskning gällande användning av 

IAF ses från tidigare år. Dock har 75 procent av bolagen, år 2016, som valt att avvika 

från koden, väl motiverade och företagsspecifika förklaringar enligt Kollegiet. Ibland 

kan dock förklaringarna ses diffusa och otillräckliga, men Kollegiet menar samtidigt att 
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bolag under senare år blivit bättre på att ge en mer tydlig förklaring till varför de valt att 

inte använda IAF (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017). 

 

Arcot och Bruno (2007) genomförde en studie på brittiska bolag gällande 

informationsinnehåll i förklaringar vid avvikelse av kod. De menar att bolag i stor 

utsträckning ger mer generella motiveringar som inte har något vidare utförligt 

informationsinnehåll. Forskarna påpekar även att bolags motiveringar sällan förändras 

mellan årens gång, utan bolagen använder samma förklaring år efter år. Enligt den 

svenska koden ska behovet av IAF omprövas årligen, vilket motsäger lika förklaringar 

år efter år (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Studien som utförs av Arcot och 

Bruno (2007) omfattar sex olika variationer. Dessa variationer ska mäta kvaliteten på 

informationsinnehållet i förklaringar gällande avvikelse av kod. Variationerna är no 

explanation, general, inline, limited, transitional och genuine. Denna variation är även 

tillämpbar i vidare studier kring bolags informationsinnehåll av dess förklaringar vid val 

gällande IAF, i svensk kontext.  

 

Denna studie kommer dels fokusera på informationsinnehållet i förklaringar kring IAF 

då tidigare studier (Arcot & Bruno, 2007; Keay, 2014) motsäger Kollegiets årsrapport 

som menar att en förbättring kring förklaringarna kan utläsas hos bolag. Keay (2014) 

förklarar i sin studie att över 60 procent av bolagen inte har tillräckligt utförligt 

informationsinnehåll i förklaringarna. Hooghiemstra (2012) menar att hur utförligt 

informationsinnehållet är, beror på vissa faktorer i bolaget. Studien påvisar att 

exempelvis en stark styrelse samt koncentrerat ägande är associerat till utförligt 

informationsinnehåll. Följande studie kommer även undersöka användandet av IAF, då 

det enbart är 20 procent av Kollegiets undersökta bolag som använder sig av IAF 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017). Enligt Spira och Page (2003) anses IAF 

vara en betydande funktion då den besitter kunskaper och förståelse kring bolags interna 

kontrollsystem och effektivitet. Vidare beskriver forskarna IAF som en viktig aspekt för 

att nå långsiktig utveckling. Genom att undersöka användandet av IAF samt 

informationsinnehållet i förklaringarna kan en ökad medvetenhet hos både bolag och 

dess intressenter gällande IAF:s väsentlighet uppnås.  

 

Bristen på medvetandet av IAF stärks av Arwinge (2016) som menar att det finns ett 

stort kunskapsgap inom IAF. Följande uppsats kommer bidra med kunskapsuppbyggnad 
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genom att ge en större spridning och via detta ett minskat gap. Så vitt vi vet har ingen 

studie, med studiens samtliga variabler, genomförts i svensk kontext. Studien kommer 

att utgå från bolagens kodefterlevnad och kvaliteten på dess informationsinnehåll i 

förklaringen till sitt val gällande koden om internrevision. Med andra ord har studien sin 

utgångspunkt i användandet av IAF samt principen “följa eller förklara”. Syftet med 

uppsatsen är att nå en ökad förståelse kring vilka faktorer som påverkar ett bolags val 

kring användning av IAF samt hur utförligt dess informationsinnehåll i förklaringen är. 

Denna uppsats kan därför ses som en fördjupning av tidigare forskning kring ämnet 

internrevision, kodefterlevnad och informationsinnehåll i förklaringarna. Gällande 

Arcot och Brunos (2007) studie angående informationsinnehåll är detta något som 

genomfördes för 11 år sedan och med tanke på den utveckling som vi genomgått 

gällande lagar om intern kontroll, svensk kod för bolagsstyrning och dess revideringar 

anses det relevant att göra nya studier kring detta ämne. En utgångspunkt ligger också i 

Hooghiemstras (2012) studie, men även denna utfördes för ett antal år sedan. Kollegiet 

och dess undersökningar är en tredje part som ligger till grund i följande studie. Det 

intressanta är att Keay (2014) och Kollegiets undersökningar motsäger varandra, då 

Keay menar att informationsinnehållet har försämrats från tidigare år medan Kollegiet 

ser en förbättring (Keay, 2014; Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017). Detta 

medför ett ökat intresse hos oss forskare att genomföra denna sortens studie.  

 

Studien kommer leda till ett empiriskt bidrag för Kollegiet gällande kodefterlevnad och 

informationsinnehåll i förklaringarna kring ämnet IAF. Det skapas en debatt kring vilka 

faktorer som påverkar ett bolags val samt utgivande av information kring förklaringen 

av sitt val. Vad är det som gör att bolag väljer att följa koden gällande IAF och vilka 

faktorer gör att bolag innehar bristfälliga förklaringar till sina val? Genom att identifiera 

de faktorer som ligger bakom bolags val och agerande kan gemensamma egenskaper 

hittas. Därigenom når denna studie även ett teoretiskt bidrag, genom att se till en 

eventuell koppling mellan bolags agerande och strävan mot att uppnå legitimitet och 

effektivitet. Det kan därmed genomföras en utvärdering över hur bolags faktorer kan 

påverka användandet av IAF samt informationsinnehållet utifrån teorierna, agent- och 

institutionell teori.  

 

Studien kommer även ge praktiska bidrag till bolag och dess intressenter gällande 

internrevision. Genom att allmänheten får ta del av denna information kan de nå en 
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ökad förståelse för vikten av IAF samt vilka sorts bolag som tenderar att använda sig av 

IAF och ge ett utförligt informationsinnehåll. Ett bolags intressenter får även en 

översiktlig bild över hur väl bolaget arbetar med koden och dess principer. Då en 

oberoende person granskar bolagets interna kontroll, ökar aktieägarnas förtroende 

gentemot bolaget vilket skapar legitimitet. IAF är en funktion som arbetar med 

övervakning och granskning, vilket medför att eventuella brister upptäcks och därmed 

åtgärdas. På så sätt kan funktionen bidra med en förbättrad styrning och kontroll. Detta 

kan leda till en effektivare och mer långsiktig verksamhetsstyrning som i sin tur minskar 

bolagets informationsasymmetri. Bolag har idag ett ökat effektivitetskrav och speciellt 

gällande inre effektivitet. Genom att bolag har en intern granskningsfunktion rådande 

den interna kontrollen, kan de bevisa att organisationen går åt rätt riktning samt att 

uppsatta mål uppnås. Följande studie anses därmed väsentlig och betydelsefull för bolag 

och dess intressenter, kring förståelsen av IAF och fördelar som funktionen bidrar med. 

 

1.3  Problemformulering  

Vilka faktorer påverkar ett bolags informationsinnehåll i förklaringen samt valet kring 

användning av IAF? 

 

1.4  Syfte  

Studien syftar till att förklara vilka faktorer som påverkar ett bolags val om att följa 

koden gällande IAF, samt dess informationsinnehåll i förklaringen till sitt val.   
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning 

I inledningskapitlet beskrivs först och främst bakgrunden till Enronskandalen samt 

kopplingen till intern kontroll. Därefter beskrivs sambandet mellan intern kontroll och 

internrevisionsfunktionen. Vidare redogörs det för en problemdiskussion där 

beskrivning av olika teoretiska utgångspunkter görs som slutligen landar i 

internrevisionsfunktion och dess utveckling. Även tidigare studier diskuteras samt 

eventuell lucka i forskningen uppmärksammas. Avslutningsvis görs en sammanställning 

av uppsatsens uppbyggnad och fortsättning. 

 

 

Kapitel 2 - Teoretisk metod  

Kapitlet inleds med beskrivning av uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt argument 

till valen. Fortsättningsvis redogörs det för vilken forskningsansats studien kommer att 

anta och även där motivering till varför. Vidare diskuteras tillvägagångssätt vid 

informationsinsamling, källkritik och val av källor. Slutligen beskrivs etiska 

överväganden samt hur studien förhåller sig till de fyra grundläggande kraven. 

 

 

Kapitel 3 – Lagar och regler 

Följande kapitel omfattar grundläggande regelverk och förordningar som ligger till 

grund för börsnoterade svenska bolag. Kapitlet inleds med beskrivning kring 

aktiebolagslagen, ABL. Vidare följer en översiktlig beskrivning av den svenska 

modellen för bolagsstyrning samt kort om samtliga bolagsorgan som ingår. I avsnittet 

efter diskuteras den svenska bolagsstyrningskoden samt principen “följa eller förklara”. 

 

 

Kapitel 4 - Teoretisk referensram  

Teorikapitlet inleds med beskrivning av de två teorier som ligger till grund i följande 

uppsats, det vill säga agentteori och institutionell teori. Därnäst görs en mer fördjupad 

förklaring till begreppet intern kontroll samt för den modell som flertalet bolag 

använder sig av vid redovisning av intern kontroll, det vill säga, COSO-modellen. 

Slutligen följer en beskrivning av internrevision samt funktionen IAF på en mer djupare 

nivå. 
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Kapitel 5 – Hypoteser 

Kapitlet kommer att beskriva de hypoteser som ligger till grund för följande uppsats. 

Studiens hypoteser kommer främst att härledas från agentteorin samt den institutionella 

teorin. Även studiens andra valda teorier samt tidigare forskning kommer ligga till 

grund för hypoteserna. För att få en tydligare överblick är hypoteserna uppdelade i 

kategorierna: styrelse, VD, ägare och bolag. 

 

Kapitel 6 - Empirisk metod  

Följande avsnitt kommer inledningsvis förklara vilken undersökningsmetod som ligger 

till grund i följande uppsats. Sedan kommer metod för informationsinsamling samt 

forskningsdesign att redogöras. Vidare görs en förklaring till urvalet av företag. Därefter 

följer en kort bortfallsanalys och även en beskrivning av olika typer av kvalitetskriterier, 

samt hur uppsatsen kommer att förhålla sig till dessa. Slutligen beskrivs 

tillvägagångssätt vid operationalisering för samtliga variabler, samt hur hypotesernas 

variabler har kodats. 

 

Kapitel 7 - Empiriskt resultat och analys  

I detta avsnitt redovisas framtagna resultat. Detta i form av olika tabeller och analyser. 

Till en början görs tre deskriptiva statistiska tabeller för att därigenom nå en översiktlig 

bild över samtliga variabler. Senare görs sambandstestande analyser som 

korrelationsanalys, linjär regression och logistisk regression. Fortsättningsvis görs en 

hypotesprövning mellan det förväntade och faktiska resultatet. Slutligen ges det 

reflektioner och diskussion kring resultatet samt sätts detta mot studiens valda teorier 

och tidigare studier.   

 

Kapitel 8 - Slutsats  

I detta slutliga kapitel presenteras en slutdiskussion kring studiens resultat. Studiens 

syfte beskrivs samt ges det svar på den frågeställning som studien bygger på. Detta 

genom att lyfta fram de hypoteser som har givit signifikans. Vidare beskrivs teoretiska 

samt praktiska implikationer som denna studie har bidragit med. Slutligen diskuteras 

förslag till framtida forskning. 
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2  Teoretisk metod  

 

Kapitlet inleds med beskrivning av uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt argument 

till valen. Fortsättningsvis redogörs det för vilken forskningsansats studien kommer att 

anta och även där motivering till varför. Vidare diskuteras tillvägagångssätt vid 

informationsinsamling, källkritik och val av källor. Slutligen beskrivs etiska 

överväganden samt hur studien förhåller sig till de fyra grundläggande kraven. 

 

 

2.1  Teoretisk utgångspunkt och forskningsansats  

Studien har sitt ursprung i tidigare forskning och teorier som tillsammans härleder till 

ett antal hypoteser. Dessa hypoteser omfattar tillsammans problemformuleringen. 

Resultaten som hypoteserna uppvisar har utlästs samt analyserats för att förklara IAF:s 

vikt i bolag och därigenom även bidra med empirisk kunskap. För att kunna förklara 

och ge en rättvis tolkning har studien inkluderat två stycken teorier. Dessa är agentteorin 

och institutionell teori. Med hjälp av dessa teorier anser vi har kunnat analysera 

resultatet objektivt. Anledning till varför dessa teorier valts beror på att ett flertal 

tidigare studier av internrevision haft dessa teorier som utgångspunkt. Där även 

agentteorin är den mest etablerade teorin inom bolagsstyrning samt förklarar ett bolags 

effektivitet vid hög informationsasymmetri, (Clarke, 2007) medan den institutionella 

teorin klargör legitimiteten i bolaget (Zattoni & Cuomo, 2008).  

 

Agentteorin menar att det finns en separation mellan ägare och företagsledning, vilket 

gör att ägare är separerade från kontrollen. Förhållningssättet kan förklaras genom att 

företaget styrs av ett perspektiv där företag ses som ett näste av kontrakt (Fama, 1980; 

Deegan & Unerman, 2011). Synsättet benämns som nexus of contract och skapades av 

ekonomer. De ser ett kontrakt som ett ömsesidigt förhållande där båda parter har 

förväntningar (Eisenberg, 1999). Agentteorin fokuserar på att förklara 

styrningsmekanismen effektivitet. Målet med effektivitet är att förhindra insiderhandel, 

opålitligt chefsbeteende och annan brist på följning av lag. För att förhindra dessa 

element förespråkar agentteorin övervakning. Vid övervakning uppstår däremot stora 

agentkostnader, vilket gör att en hårfin gräns måste sättas där kostnaden för 

övervakningen inte får bli större än nyttan (Filatotchev & Nakajima, 2013). 
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Agentproblemet och agentkostnader är något som förekommer inom samtliga nivåer i 

en organisation, alltså inte enbart mellan ägare och ledning. Utan det existerar även i 

lägre nivåer, som exempelvis mellan avdelningschefer och personal på golvet (Fama & 

Jensen, 1983).  

 

Även den nya institutionella teorin förespråkar ekonomisk effektivitet. Emellertid anser 

den institutionella teorin att aktörerna inte endast konkurrerar om den ekonomiska 

effektiviteten. Utan det finns även konkurrens om att skapa legitimitet och därmed en 

social acceptans (Filatotchev & Nakajima, 2013). Den sociala acceptansen uppnås då 

företag tar ett socialt ansvar, vilket sker genom att utforska gränsen mellan samhälle och 

företag. Ämnet socialt ansvar har allt större vikt i dagens samhälle. Utifrån samhällets 

förväntningar väljer bolag vad de ska tillämpa enligt självreglering (Brammer, Jackson 

& Matten, 2012). Därav anser vi att dessa två teorier som viktiga att implementera i vår 

forskning. 

 

Studien har bidragit med ny teori genom att undersökt tillämpningen av IAF. Detta för 

att uppnå studiens praktiska bidrag att upplysa företag och aktieägare med ny empirisk 

lärdom. För att kunna redovisa vikten av IAF har denna studie tagit fram hypoteser 

utifrån tidigare forskning samt utvalda teorier. Det innebär att uppsatsen antar en 

deduktiv forskningsansats (Bryman & Bell, 2017). Kollegiets årsrapport är en av flera 

grundpelare som studiens hypoteser har tagits fram utifrån och de har därmed bidragit 

till en djupare förståelse av IAF (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017). Studiens 

hypoteser har även härletts från Spira och Pages (2003) artikel som innefattar intern 

kontroll och belyser vikten av IAF, då endast 20 procent av bolagen som följer svensk 

bolagsstyrningskod valt att använda IAF (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017). 

Därav anses det finnas ett intresse att belysa vikten av IAF och dess fördelar. Denna 

process stärker valet av ett deduktivt angreppssätt. 

 

Uppsatsens hypoteser har sedan testats genom en empirisk undersökning. Datan har 

samlats in från årsredovisningar, bolagsstyrningsrapporter, Nasdaq samt Holdings. Vid 

hypotestestning har hypoteserna antingen accepterats eller förkastats. Utifrån resultatet 

som kan utläsas av hypotestestningen kommer omformulering av teori behöva göras, 

vilket beror på att induktion inte helt går att undvika. Därav har även en induktiv 



  
 

14 

forskningsansats varit relevant för att redogöra konsekvenserna av resultatet (Bryman & 

Bell, 2017). 

 

2.2  Källkritik  

Det ligger ett flertal olika informationskällor till grund för följande studie, både 

vetenskapliga artiklar, flera sorters litteratur, lagar samt betänkande. Under samtliga fall 

har vi haft ett källkritiskt synsätt vid val av källor. I största möjliga mån har vi utgått 

från välkända webbplatser. För att kunna bedöma om valda källor är tillförlitliga finns 

det fyra klassiska kriterier: tendens, äkthet, beroende och tid (Umeå 

universitetsbibliotek, 2016). För att öka tillförlitligheten har publicerade vetenskapliga 

artiklar hämtats från databaserna onesearch, google scholar, business source premier 

och SSRN eLibrary. I de fall där författare baserat sin litteratur på tidigare forskning har 

vi i största möjliga utsträckning gått tillbaka till originalkällan. Gällande vetenskapliga 

artiklar har det använts både gamla och nya för att se hur utvecklingen har skett under 

de senaste åren. Detta har givit oss ökade kunskaper gällande uppkomsten av teorier och 

begrepp samt en bra grund för att kunna analysera de resultat som framtagits. Även 

gällande litteratur har vi använt en kombination av gammal och ny litteratur. Detta gör 

att studien delvis uppnår hög aktualitet. Utöver dessa källor används även lagtexter och 

andra webbplatser, som exempelvis Nasdaq, Kollegiet och Nationalencyklopedin. 

Webbplatserna som har använts anses uppnå hög tillförlitlighet då de genomför 

granskning innan publicering. Dessa anses uppnå även äkthet då de anses vara neutrala 

och inte ha en partisk roll, vilket påvisar på mer tillförlitlig information. Lagtexterna 

anses också tillförlitliga då de granskas och därav uppnås även äkthet. Då inga stora 

förändringar sker årligen på studiens använda lagar anses kriteriet tid inte påverka 

studien.  

 

2.3  Etiska överväganden  

Bryman och Bell (2017) påpekar fyra etiska principer som ställs vid svensk forskning. 

Principerna syftar till att värna om personer som är involverade i forskningen genom att 

respektera deras integritet. Den första principen är informationskravet som innefattar att 

personer som medverkar i forskningen ska bli väl informerade och upplysta om 

forskningens olika element. Den andra principen är samtyckeskravet och innebär att 

deltagarna är medvetna om att deltagandet är frivilligt samt deras rättighet att avbryta 

sin medverkan. Tredje principen är konfidentialitets- och anonymitetskravet som menar 
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att alla uppgifter kring deltagarna är strikt konfidentiella. Detta då obehöriga inte ska få 

tillgång till denna konfidentiella information. Fjärde och sista principen är 

nyttjandekravet som betyder att informationen som samlas in om deltagarna endast får 

nyttjas i den specifika forskningen. 

 

Utöver dessa principer menar Bryman och Bell (2017) att det finns andra etiska 

synpunkter som bör beaktas vid forskning kring företagsekonomi. Det omfattar att de 

berörda parterna i forskningen inte får ta skada och eller få vilseledande information 

kring undersökningen. Trots tydliga riktlinjer skiljer sig forskare åt. Det bidrar till att 

studier sällan har samma etiska krav då synpunkterna kring vad som anses vara etiskt 

rätt, kan skilja sig. Detta kan ifrågasättas då gränsen för vad som är etiskt acceptabelt 

följts under flera årtionde.  

 

Då följande studie bygger på offentliga rapporter som exempelvis årsredovisningar samt 

information från databaser som Holdings, finns det ingen risk att ovannämnda principer 

inte uppfylls. Studiens forskare har därmed inte heller gjort intrång på någons privatliv 

och ingen har tvingats att medverka eller lämna ut hemlig information. Utifrån den 

empiriska insamlingen dras det slutsatser, dock har inget bolag pekats ut, vilket medför 

att bolag inte har kränkts via namn. Eftersom all information som ligger till grund i 

följande studie är offentlig, löper ingen risk att bolag påverkas på ett djupare plan. Vi 

har heller inte utfört egna tolkningar som kan leda till skador på de undersökta bolagen. 

Då studien bygger på om bolag följer koden om IAF och hur väl deras 

informationsinnehåll i förklaringen till sitt val är, så har de undersökta bolag inte varit 

medvetna om deras medverkan. Datan som samlas in har enbart tillämpats i denna 

studie. Eftersom studien syftar till att ge en överblick av en större mängd bolag gällande 

internrevision. 
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3  Lagar och regler 

 

Följande kapitel omfattar grundläggande regelverk och förordningar som ligger till 

grund för börsnoterade svenska bolag. Kapitlet inleds med beskrivning kring 

aktiebolagslagen, ABL. Vidare följer en översiktlig beskrivning av den svenska 

modellen för bolagsstyrning samt kort om samtliga bolagsorgan som ingår. I avsnittet 

efter diskuteras den svenska bolagsstyrningskoden samt principen “följa eller 

förklara”. 

 

 

3.1  Aktiebolagslagen, ABL  

Inom området bolagsstyrning är ABL det grundläggande regelverket (Jansson, 

Jonnergård & Larsson-Olaison, 2013). Bolagsstyrning i svenska bolag regleras även 

utifrån skrivna regler och praxis såsom koden samt andra förordningar som gäller på 

den reglerade marknaden vars bolags aktier är upptagna till handel (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2016). ABL består av grundläggande regler gällande bolags 

organisation och föreskriver en hierarkisk styrstruktur med över- och underordnade 

bolagsorgan. De övre kan ge direktiv till samt ta beslut för de underordnade 

bolagsorganen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Den hierarkiska 

utformningen syftar till att skydda ägare, vilket sker genom bolagsstämman där ägarna 

har rättigheten att utse både revisor och styrelse (Jansson et al., 2013). Lagen säger att 

det ska finnas tre beslutsorgan och ett kontrollorgan. Där beslutorganen består av 

bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör (VD) medan kontrollorganet utgörs 

av en revisor (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016; Jansson et al., 2013).  

 

ABL gör ett tydligt fastställande gällande att företag ska finnas till för att gynna alla 

sina ägare (Jansson et al., 2013). Jansson et al. (2013) nämner vidare att företagsledning 

och styrelse vanligtvis har ekonomiska intressen som skiljer sig från aktieägarnas. 

Därmed har ABL ett stort fokus på att säkerställa ägares rättigheter gentemot 

företagsledning och styrelse. Lagen förespråkar även att säkra upp övriga externa 

finansiärers rättigheter, i förhållande till ledning, styrelse och ägare. En faktor som kan 

komplicera det hela är att ägarna har möjligheten att vara aktiva även som 

styrelseledamot och/eller VD. Detta kan medföra intressekonflikter mellan 
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minoritetsägare och aktieägare, som måste regleras genom införande av 

minoritetsskydd. Minoritetsägare skyddas i sin tur även genom den så kallade 

likabehandlingsprincipen, som innebär att en aktieägare inte får främjas mer än en 

annan aktieägare (Jansson et al., 2013). Då ABL inte alltid ses som tillräcklig stärker 

Kollegiet lagen med hjälp av normer i svensk bolagsstyrningskod (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2018e).  

 

ABL utgör tillsammans med ÅRL de två grundläggande lagarna för bolagsstyrning. 

ÅRL omfattar hur årsredovisning, delårsrapport samt koncernredovisning ska upprättas 

och baseras utifrån direktiv från EU. Svenska börsbolag regleras även utifrån bland 

annat koden för svensk bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). 

Under 2010 infördes en lag om intern kontroll och riskhantering i både ÅRL samt ABL. 

Denna lag lyder “Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla … de viktigaste inslagen i 

bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella 

rapporteringen” (6:6 ÅRL). 

 

3.2  Svenska modellen för bolagsstyrning 

Den svenska modellen för bolagsstyrning består utav fem stycken bolagsorgan. Dessa är 

ägare, styrelse, VD, bolagsstämma och revisor (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2016).  

 

 

Figur 1. Den svenska bolagsstyrningsmodellen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2016). 
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3.2.1  Bolagsorganen  

Det ligger ett stort fokus på vikten av en aktiv ägarroll där ägare ansvarar för 

försörjningen av riskkapital, bidragande till effektivitet, deltagande i bolagsstämman 

samt inköp och försäljning av aktier både i näringslivet som stort, men även i enskilda 

bolag. Ägares deltagande i bolagsstämman bidrar till en välbalanserad makt mellan 

styrelse, bolagsledning och ägare. Då ägare har varierande krav krävs det att bolagen 

svarar på deras efterfrågan för att uppnå en affärsmässig framgång (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2016). Att aktieägare i Sverige har ett stort ansvar gällande deltagande i 

styrelse samt förvaltning av bolaget ses enbart som ett positivt element i det svenska 

samhället (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016; La Porta, Lopez-De-Silanes, 

Shleifer & Vishny, 1998). 

 

Styrelsen som bolagsorgan ansvarar för ett företags förvaltning och verksamhet. 

Styrelsen har även skyldigheten att rätta sig efter bolagsstämmans föreskrifter. Enligt 

börsregler ska majoriteten av ledamöterna vara oberoende till bolaget och dess ledning. 

Styrelsen kan inte avböja sig ansvaret för bolagets förvaltning samt organisation och 

inte heller deras skyldighet om kontrollen av bolagets ekonomiska del. Däremot kan de 

delegera uppdrag vidare till personer inom och utanför styrelsen såsom exempelvis 

Vd:n (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016).  

 

Vd:n utses av styrelsen och svarar för företagets löpande förvaltning. I svenska publika 

aktiebolag anses det obligatorisk att ha en VD (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2016; Kodgruppen, 2004). Vd:n är ett underordnat beslutsorgan i förhållande till 

styrelsen. Där styrelsen ses som en hjälpande hand vid eventuella förvaltningsfrågor 

som ska bestämmas eller åtgärdas. Samtidigt har de rättigheten att själva ta beslut vid 

frågor kring den löpande förvaltningen. Vd:n har i sin tur skyldigheten att ta sig an 

frågor som ligger utanför den löpande förvaltningen. Finns även en skyldighet hos Vd:n 

att följa de anvisningar som återges i bolagsordningen, ABL samt följa eventuella 

direktiv som bolagsstämman kommer med (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016; 

Kodgruppen, 2004).  

 

Aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman och där har ägarna chans till 

inflytande samt bidragande med sina åsikter (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2016). En bolagsstämma kan innebära en betydande chans till att få vägledning gällande 
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förvaltningen i bolaget för Vd:n och styrelsen. Sådana direktiv kan dock anses sällsynta 

i noterade bolag. Enligt lag är det bolagsstämman som väljer ut bolagets styrelse samt 

tar beslut om ansvarsfrihet för Vd:n och ledamöter. Dessa beslut sker vanligtvis genom 

en process som styrs av ägarna. Dessa processer behöver senare granskas av en extern 

part (Kodgruppen, 2004).  

 

Revisorn svarar för granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt 

styrelsens och Vd:ns förvaltning. Det är bolagsstämman som utnämner en revisor till 

bolaget (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Det primära syftet med revision är 

att tillgodose ägares behov om att kontrollera de arbete som Vd:n och styrelsen 

genomför (Kodgruppen, 2004). På årsstämman, genom den så kallade 

revisionsberättelsen, får ägarna tillgång till rapportering från revisorn (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2016).  

 

Enligt ABL anses internrevision inte vara ett eget bolagsorgan. Trots detta ses 

internrevision som ett viktigt element inom bolags- samt verksamhetsstyrning. Detta 

beror på att IAFs påverkan ger bättre kvalitet på styrning och kontroll. Därmed kan en 

effektivare organisation uppnås genom strävan mot uppsatta mål. Men det är även 

viktigt vid bestämmelse om hur bolag bör styras och ägas, vilket påpekas tydligt då den 

svenska bolagsstyrningskoden lyfter fram IAF (Arwinge, 2016). 

 

3.3  Den svenska bolagsstyrningskoden 

Den svenska bolagsstyrningskoden skapades av den så kallade kodgruppen (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2018c). Syftet med koden är att skapa normer kring 

styrelsens ansvar samt effektivitet. Detta genom att aktieägare stärker sin roll och 

styrelsen därmed tar sin plikt på allvar gentemot aktieägarna. Syftet stärks även genom 

att styrelsen ökar sitt inflytande över bolaget med tydlighet gällande deras roll och 

ansvarsområde (Cadbury, 2000). Koden infördes på Stockholmsbörsen våren år 2005. 

Vid införandet behövde koden endast tillämpas av de större börsnoterade bolagen. 

Sedan justerades koden ett flertal gånger och varje år kom anvisningar med nya 

förändringar. Under år 2008 skedde en stor förändring. Kollegiet beslutade att koden 

även skulle följas av alla börsnoterade bolag och inte enbart de större. Det gjorde att alla 

börsbolag som var noterade på antingen NASDAQ OMX Stockholm eller NGM Equity 

blev tvingade att följa koden.  
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Då koden endast ses som ett komplement till lagstiftningen följer den principen “följa 

eller förklara”. Eftersom koden ständigt revideras ska den senaste revidering följas 

samt de anvisningar som tillhör (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2018c). Koden har 

som syfte att komplettera ABL och andra regleringar för att skapa en god 

bolagsstyrning. Detta genom att kodens norm anses ha högre krav än de offentliga 

regleringar, vilket gör att nivån på god bolagsstyrning höjs med hjälp av koden. Med 

god bolagsstyrning menas att bolag främst prioriterar ägares intresse, vilket genererar ett 

ökat förtroende hos både allmänheten och kapitalmarknad. Trots detta får bolag välja 

om de ska anta koden eller ej (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2018d). 

 

3.3.1  Följa eller förklara 

Principen “följa eller förklara” har sitt ursprung i det engelska comply or explain 

(Kodgruppen, 2004). Denna princip är självreglerande, vilket innebär att bolag själva 

reglerar och anses därmed fria från involvering med regeringen vid valet (Black, 2001). 

Det innebär att bolag inte är tvingade att följa koden utan de har möjlighet att förklara 

varför de valt att avvika från koden (Kodgruppen, 2004). 

 

Då företag väljer att inte följa koden, ska förklaring ges. Denna förklaring ska vara 

utförlig och beskriva varför företaget anser att en bättre bolagsstyrning kan uppnås 

genom att inte följa koden. Ett problem med principen “följa eller förklara” är bolagens 

förklaringar, då förklaringarna oftast är korta och anses därav inte vara tillräckligt 

utförliga (Rose, 2016). Detta byggs upp av Arcot, Bruno, och Faure-Grimaud (2010) 

studie som tyder på att de flesta bolag väljer att följa koden. De bolag som däremot valt 

att istället förklara varför de inte antagit koden har en vag förklaring. Problemet syns 

hos flera bolag, vilket gör att förklaringsdelen ses som ineffektiv. 

 

För att principen “följa eller förklara” ska fungera måste bolag respektera att 

informationsinnehållet i förklaringen bör vara klar och tydlig. Tillämpas inte konceptet 

på rätt sätt finns det risk att syftet med koden fallerar (Rose, 2016). Frågan kan då 

ställas varför det inte är ett tvång att följa koden. Samtidigt anses ett tvång av koden inte 

gynna investerares förtroende, då möjlighet till avvikelser inte längre är möjlig. Därför 

leder möjligheten till avvikelse till bättre bolagsstyrning, vilket ökar förtroendet för 

bolagen (Arcot et al., 2010).  
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3.3.1.1  Informationsinnehåll i koden  

Kollegiet undersöker bolags informationsinnehåll i förklaringarna gällande 

avvikelserapportering. De menar att bolag år 2016 inte uppdaterar sin 

avvikelseförklaring då de avvikit från koden tidigare år. Kollegiet påpekar vikten av ett 

utförligt informationsinnehåll för att kodens syfte ska bibehållas. Då bolagens 

informationsinnehåll anses undermåligt så skapas problem gällande koden. Detta för att 

förklaringen enligt koden ska innehålla anledning till deras val och vid avvikelse ska 

förklaringen innehålla hur bolaget valt att lösa detta problem istället. Kollegiet har som 

mål att inget bolag i framtiden ska ha ett informationsinnehåll i förklaringen som inte 

anses ge tillräcklig förklaring till deras val. Under senare år har bolag förbättrat 

informationsinnehållet genom att göra utförligare beskrivningar. De menar att ända 

fram till 2014 angav bolag dåliga förklaringen, men menar nu att en positiv trend ses då 

standardiserat informationsinnehåll minskat radikalt (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2017). 
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4 Teoretisk referensram   

 

Teorikapitlet inleds med beskrivning av de två teorier som ligger till grund i följande 

uppsats, det vill säga agentteori och institutionell teori. Därnäst görs en mer fördjupad 

förklaring till begreppet intern kontroll samt för den modell som flertalet bolag 

använder sig av vid redovisning av intern kontroll, det vill säga, COSO-modellen. 

Slutligen följer en beskrivning av internrevision samt funktionen IAF på en mer djupare 

nivå. 

 

 

4.1  Agentteori 

Agentproblem uppstår överallt i bolaget och agentteori anses vara den mest etablerade 

teorin inom bolagsstyrning. Teorin menar att styrelsen bör vara aktiv och därmed ha en 

stor roll inom kontrollområden (Alchian & Demsetz, 1972; Fama & Jensen, 1983; 

Jensen & Meckling, 1976; Zattoni & Cuomo, 2008). Utöver nämnda anledningar finns 

det en koppling mellan agentteorin och internrevision, detta via övervakning som 

agentteorin menar minskar informationsasymmetrin (Christopher, 2015).  

  

I större bolag finns det en separation mellan ägare och ledning. Denna separation är en 

typisk situation för hur ett agentproblem kan förklaras och därav agentkostnad. 

Agentkostnad beror exempelvis på kostnaden som uppstår av övervakningen som görs 

av principalen (Fama, 1980). Agentteorin kan ses som utdrag från de viktigaste idéerna 

från Berle och Means. Därefter har denna teori utvecklats av Berle samt andra forskare, 

såsom Jensen och Meckling. Jensen och Meckling utgick från Berles bok om 

förhållandet mellan aktieägare samt ledning, och skapade därefter utifrån detta 

agentteorin (Weinstein, 2012).  

 

Under första halvan av 1900-talet ansågs det att aktieägare hade den största makten i ett 

bolag och var därav de mest prioriterade. En problematisering skapades kring vad denna 

makt innebar, samt hur den skulle hanteras. Detta synsätt ses som en grund för hur 

ägarprinciper utvecklats och hur dagens agerande ser ut (Weinstein, 2012). En av de 

mest omtalade artiklarna inom agentteorin är Jensen och Mecklings (1976) artikel. 

Denna artikel definierar en agentrelation som ett kontrakt mellan två eller flera 
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personer. I denna agentrelation är en av personerna agent och resterande personer 

principaler. En principal är en person eller ett företag som anställer en agent där 

beslutsbefogenheter delas ut av principalen till agenten, som därefter ska ta beslut 

utifrån principalens riktlinjer.  

 

Ett typiskt agentförhållande är mellan ägare (principal) och ledning (agent) (Fama, 

1980). Då det finns en separation mellan ägare och ledning menar agentteorin på att 

företag ses som ett näste av kontrakt. Synsättet anser att alla parter kommer att agerar 

utefter sin egen välfärdsmaximering, vilket tyder på att agentteorin har ett 

individualistiskt synsätt (Jensen & Meckling, 1976; Knapp, Dalziel & Lewis, 2011). 

Fama och Jensen (1983) nämner att agentproblemet existerar i alla nivåer i en 

organisation. Inte enbart mellan ledning och ägare, utan även i lägre nivåer som 

exempelvis mellan avdelningschef och personal på golvet. Därmed är det ett problem 

som är svårt att undvika helt och hållet.  

 

 

Figur 2. Relationen mellan Principal och Agent (Haglund et al., 2005). 

 

Då agenten väljer att maximerar sin egen välfärd tar de beslut utifrån sitt eget bästa och 

inte principalens. Detta leder till att agentproblem uppstår och medför agentkostnad. 

Agentkostnad samlar alla kostnader för övervakning, styrning och sammanhållning 

mellan olika agenters avtal och intresse. I alla agentförhållande finns någon sorts 

agentkostnad, som reglerar agentens agerande (Fama & Jensen, 1983; Jensen & 

Meckling, 1976). För att minska agentproblem och därmed agentkostnader röstar ägare 

fram likasinnade personer till ledningen. Detta på grund av att förtroendet är större för 

likasinnade människor, vilket gör att dessa inte kräver lika mycket övervakning 

(Oxelheim, Gregorič, Randøy & Thomsen, 2013). 
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Fama (1980) menar trots allt, att en separation mellan ägare och ledning är nödvändig. 

Eftersom ägaren står för risken i företaget samtidigt som ledningen står för kontrollen 

samt styr företaget. Det innebär att ägaren därmed inte har någon större insyn i bolaget, 

medan ledningen är mer insatt och därav kan ta bättre beslut. Denna uppdelning 

förtydligar parternas roller och därmed separationen. Kärnan är då att alla ägare har ett 

kontrakt med en agent, vilket resulterar i att bolaget bygger på dessa kontrakt. 

Huvudprincipalen i företaget är ägaren som även är arbetsgivaren, vilket menas att 

huvudprincipalen är den översta principalen. Agentproblem finns dock inte endast högst 

upp i bolaget utan existerar på alla nivåer i bolaget. Detta beror på att alla medarbetare 

har en chef att följa, vilket skapar ett principal och agent förhållande. 

 

Agentteorin syftar till att beskriva och förklara relationer mellan principal och agent. 

Utifrån ett agentteoretiskt perspektiv kan bolag genom att implementera, utveckla och 

övervaka kontroller uppnå en högre effektivitet. En viktig del av bolags kontrollprocess 

är internrevision som syftar till att övervaka den interna kontrollen. Övervakningen sker 

åt styrelsens och aktieägarens vägnar (Adams, 1994). Det finns ett flertal 

agentteoretiska styrningsparadigm som under åren försökt förklara ett företags 

kontroller och dess styrning, vilket skapar ett överflöd av riktlinjer (Christopher, 2015). 

Exempel är Sarbanes Oxley Act år 2002 (KPMG, 2004). Flera av dessa 

styrningsriktlinjer uppstår efter företagsskandaler såsom Enron. Riktlinjerna påpekar 

vikten av agentteorin och därav ledningens samt styrelsens roll i bolaget. Indirekt har 

även riktlinjerna påpekat vikten av internrevision då denna process bidrar till att 

styrelsen kan förbättra styrningen i bolaget. Då det är en funktion som kan leda till en 

effektivare verksamhet (Christopher, 2015).  

 

4.2 Institutionella teori 

Följande studie kommer att förutom agentteorin även ha en stor utgångspunkt i den 

institutionella teorin. Tillsammans kommer dessa utgöra grundläggande teorier i 

studien. Filatotchev et al. (2013) beskriver att relationen mellan principal och agent 

inom agentteorin ofta skiljer sig åt mellan olika institutioner. Anledning till att den 

institutionella teorin behövs inkluderas beror på att teorin ger bättre insikt över hur 

effektivitet i bolagsstyrningen är beroende av sociala, organisatoriska samt politiska 

faktorerna. Detta beror på att forskning kring agentteorin anser att en universell lösning 

finns, vilket den institutionella teorin inte tyder på.   
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Det var under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som den institutionella 

teoriramen växte fram. Ramen växte fram främst inom nationalekonomi och 

statsvetenskap för att ge en mer omfattande beskrivning om huruvida en institution 

uppstår. Den institutionella teorin visar på hur företag påverkas av omgivningen och hur 

de följer de formella samt informella regler som återfinns, snarare än att handla 

rationellt. Teorin belyser även hur företag förändras och utvecklas med syfte att bli en 

stabil enhet. Den institutionella teorin innebär att företag både påverkar och påverkas av 

det samhälle där de är verksamma. Det centrala i teorin handlar om att institutioner 

växer fram då dess intressenter utforma deras sociala verklighet (Deegan & Unerman, 

2011). Inom den institutionella teorin finns det dock ingen enhetlig definition av vad en 

institution är (Eriksson-Zetterquist, 2009). DiMaggio & Powell (1983) påpekar att 

ekonomer vanligtvis beskriver en institution som en produkt med medvetna handlingar, 

där fokus ligger på de politiska och ekonomiska regler som ligger till grund.  

 

Deegan och Unerman (2011) beskriver legitimitetsteorin som en del av den 

institutionella teorin. Det innebär att företag strävar efter att efterlikna varandra i syfte 

att uppnå legitimitet hos sina intressenter. Institutionella teorin menar att företag strävar 

efter att efterlikna de normer som återfinns i den sociala omgivningen. Marknaden är en 

institution som innehåller regler, normer och tankemönster. För att bolag ska uppnå 

legitimitet krävs det att de agerar i linje med institutionerna. Teorin menar på att 

organisationer som agerar på liknande marknader, liknar varandra i mångt och mycket. 

Att det återfinns likheter mellan företagen, gällande bland annat deras struktur, 

uppbyggnad och karaktär. DiMaggio & Powell (1983) beskriver även den institutionella 

teorin som ett verktyg inom företagsekonomisk forskning. Där syftet är att identifiera 

hur faktorer påverkar förändringar inom den institutionella ramen, beroende på de regler 

som råder samt dess historia.  

 

Inom den institutionella teorin görs en uppdelning mellan två varianter, isomorfism 

(isomorphism) och frikoppling (decoupling). Vidare inom isomorfism återfinns det tre 

varianter. Dessa är tvingande (coercive), härmande (mimetic) och normativ 

(normative) (DiMaggio & Powell, 1983). Tvingande isomorfism innebär att 

organisationer ändrar sitt institutionella arbetssätt på grund av påtryckningar från 

aktörer som organisationen är beroende av. Genom exempelvis lagar, regler och 
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formella- och informella krav. Härmande isomorfism menar istället att organisationer 

som verkar inom liknande bransch och marknad försöker efterlikna eller rent av kopiera 

varandras institutionella praxis, med syfte att nå konkurrensfördelar och legitimitet. 

Denna typ uppkommer när det återfinns en hög osäkerhet. Slutligen innebär normativ 

isomorfism att påtryckningar gällande homogenitet kommer från liknande 

tillvägagångssätt, attityder och normer. Varianten innebär ett drivande till följd av yrke. 

Att människor med samma utbildningsbakgrund kommer att närma sig problem på 

liknande sätt. Sker det avvikelse från normerna kan det leda till minskad 

konkurrenskraft för bolagen (Dimaggio & Powell, 1983; Deegan & Unerman, 2011).   

 

Isomorfismen kan förknippas med internrevision då bolag tar efter val av användning av 

IAF vid tillfällen då företag anses vara instabila. Den institutionella teorin visar vad 

företag uppnår samt dess tillvägagångssätt. Genom detta menar den institutionella teorin 

vad andra bolag borde anta för att uppnå samma mål (Al-Twaijry, Brierley & Gwilliam, 

2003; DiMaggio & Powell, 1983).  

 

4.3  Intern kontroll  

Haglund et al. (2005) beskriver begreppet intern kontroll som styrning och dess 

effektivitet samtidigt som Wikland (2014) kortfattat beskriver det som ordning och reda. 

Haglund et al. (2005) förklarar vidare att intern kontroll innebär en process där ett 

samarbete mellan personal och ledning sker för att uppnå tre punkter, vilka kan ses som 

grundpelare för begreppet internkontroll. Punkterna lyder följande: 

 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 

 tillförlitlig finansiell rapportering, information om verksamheten samt 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och riktlinjer 

 

Wikland (2014) redogör internkontroll som en viktig faktor för att få en verksamhet att 

styras åt rätt håll. Samtidigt krävs det kontroll för att få en uppfattning gällande intäkter, 

kostnader och kvalitet i genomförda processer. Svernlöv (2008) redogör för den interna 

kontrollens övergripande syfte, som är att undvika fel i den finansiella rapporteringen. 

Då varje enskilt bolag ser olika ut gällande styrning poängterar författaren att det krävs 

utarbetade styrsystem som anpassas till det enskilda bolagets verksamhet. Vidare 

nämner han kontinuerlig utvärdering och uppföljning som viktiga faktorer för att 

bibehålla ett välfungerat system för intern kontroll.    
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Haglund et al. (2005) förklara begreppet och anser det som en del av ekonomi- och 

verksamhetsstyrningen och definierar det på följande sätt: 

“En målmedveten styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut 

och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.”  

    (Haglund et al., 2005) 

      

4.3.1 COSO-modellen 

Flera företag använder sig av COSO-modellen i sina årsredovisningar vid avsnittet om 

intern kontroll. Modellen tillkom på 1980-talet efter ett flertal börsskandaler i USA 

gällande bedrägeri. Det genomfördes därmed en övervakning av den amerikanska 

finansmarknaden för att finna underliggande problem. En kommitté tillsattes år 1985 

som bestod av internrevisorer, externrevisorer, controllers samt andra företagsekonomer 

(Wikland, 2014) Kommissionen fick namnet Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO) (Braun, 2015). Under 1987 undersöktes orsaker 

till bedrägerierna för att sedan ta fram rapporter om rekommendationer för åtgärder. 

Rapporterna medförde en ökad medvetenhet gällande hur företag bör redovisa sitt sätt 

att styra och kontrollera, för att det ska bli synligt för externa parter. Därmed startade 

COSO ett nytt projekt med syfte att skapa riktlinjer, vilket resulterade i det så kallade 

COSO-ramverket för intern styrning och kontroll (Wikland, 2014). Rapporten som 

skapades under år 1987 saknade en tydlig definition och beskrivning om vad intern 

kontroll betydde. COSO utvecklade därav detta och utkom med en ny utredning under 

år 1992 vid namn “Internal Control - Integrated Framework” (Braun, 2015; Wikland, 

2014; Haglund et al., 2005).  

 

Wikland (2014) gör en sammanfattning från COSOs rapport gällande definitionen av 

intern styrning och kontroll:  

“Intern styrning och kontroll är generellt definierad som en process, utförd av en 

organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran 

om att målen uppfylls inom följande kategorier: Effektivitet och produktivitet, 

tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.” 

     (Wikland, 2014)  
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COSO-modellen innehåller fem stycken kontrollkomponenter och 17 stycken principer 

som representerar det interna kontrollsystemet. Dessa lyder följande: 

1. Styr- och kontrollmiljö: Företagsmiljön är en viktig del av företaget och bör 

kontinuerligt kontrolleras. Den inkluderar bolagets etiska beteende samt 

integritet. För att behålla viktiga anställda inom företaget erbjuds de som är 

drivna och ansvarsfulla, prestationsbelöningar utefter deras arbete. 

Prestationsbelöningar kan vara allt ifrån löneförhöjning till befordran. Sköter 

företaget sin kontroll av företagsmiljön enligt COSO-modellen kommer 

resultaten av företagets riskreduceringsstrategier att bli positiva.   

2. Riskbedömning: Risker finns i alla sorters bolag och inom varje avdelning, 

vilket gör dem oundvikliga. Risker kommer både inifrån samt utifrån bolaget. 

COSO-modellen har en riskmätningsteknik där risker identifieras, tas på allvar 

och behandlas utifrån bästa möjliga sätt. Detta krävs för att nå en minimering av 

risker samt för att kunna utnyttja risker till bolagets fördel. 

3. Kontrollaktiviteter: COSO-modellens ramverk antyder att alla policies eller 

aktiviteter samt de olika procedurerna ska ges till alla dynamiska aktiviteter. 

Organisationen utvecklar kontrollaktiviteter för att nå upp till sina mål och därav 

minimera risken för misslyckande. Det bör även ske utvecklande av 

informationskontrollerna för att lättare uppnå uppsatta mål.   

4. Information och kommunikation: COSO-modellens ramverk påpekar vikten av 

en bra företagskommunikation gällande identifiering samt lindring av 

kommersiell risk. En bra företagskommunikation får de anställda intresserade av 

intern kontrollteknik och dess procedur. Det gäller även att information som 

utbyts och skapas är verifierbar samt fullständig. 

5. Övervakande aktiviteter: Ett bolag bör utvärdera och individuellt granska om en 

avvikelse sker i den kommersiella enheten. Därefter bör en synkroniserad 

jämförelse och lösning ske genom att kommunicera med berörda parter (Braun, 

2015; Haglund et al., 2005; Wikland, 2014). 
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Figur 3. COSO-modellen (Braun, 2015). 

 

4.4  Internrevisionsfunktion, IAF 

Under början av 1900-talet blev organisationer alltmer komplexa och större vilket 

medförde ett ökat behov av att kunna verifiera att informationen som snurrade runt i 

organisationerna mellan ledning och ägare verkligen var sann och pålitlig. Därigenom 

fick internrevisionen ett genomslag där vikten av dess arbete lades fram (Arwinge, 

2016). International Professional Practice Framework (IPPF) definierar internrevision 

som: 

“En oberoende objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet som syftar till att skapa 

värde och förbättra organisationens verksamhet. Internrevision hjälper organisationen 

genom att systematiskt och strukturerat utvärdera och förbättra effektiviteten i 

riskhantering, intern kontroll och ledningsprocesser”    

   (Internrevisorerna, 2018; Wikland, 2014). 

 

Internrevisionen fick därmed ansvaret att granska redovisningsinformation och se till att 

riktlinjerna efterföljs. Efterhand fick internrevisionen ett ökat ansvar och dess roll 

innebar ett bredare perspektiv. IAF har utvecklats och blivit en alltmer uttalad del av 

bolagets styrning och därmed fått ett närmare arbete med styrelsen. Fokuset har alltså 

gått från att granska åt ledning till att även granska ledning med uppdrag från styrelse 

(Arwinge, 2016). Wikland (2014) menar att den interna revisorn har direkt 

kommunikation till ledning och styrelse. Coetzee, Fourie och Burnaby (2015) anser att 

internrevision tidigare har haft en undangömd plats men har idag fått en större betydelse 

i dagens samhälle. IAF anses som en mer betydande, effektiv och mer användbar 
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funktion. Tidigare har internrevision gömt sig bakom företags externa revision och 

interna styrning samt kontroll.  

 

Under senare år har detta förändrats då IAF idag tillämpas i större omfattning av bolag. 

IAF anses vara viktig, då även tillsynsmyndigheter samt lagstiftare betonar vikten av 

funktionen (Arwinge, 2016). Anledning till varför funktionen kan anses som viktig är 

för att kunna nå ett välfungerat arbete med intern kontroll samt för att uppnå de mål som 

finns gällande ämnet. Det krävs därför någon sorts granskning och utvärdering av 

arbetet. IAF är en betydande del i bolagsstyrningen både i offentliga och privata företag 

(Internrevisorerna, 2018). En annan fördel som återfinns med internrevision är att den 

innebär en granskning både bakåt och framåt i tiden. En kombination av granskning och 

rådgivning, det vill säga objektiv utvärdering och utbildning (Arwinge, 2016).  

 

Likaså som revisorer arbetar efter god revisionssed arbetar internrevisionen efter god 

internrevisionssed, som är utifrån internationella riktlinjer. IAF innebär att granska och 

utvärdera ett bolags interna styrning och kontroll. Största syftet med internrevision är att 

se till faktorerna kvalitet och effektivitet. Detta görs genom att undersöka globala 

uppdrag och därefter utvärdera vilka möjligheter som återfinns för bolaget 

(Internrevisorerna, 2018). Samtidigt poängterar Arwinge (2016) att primära mål med 

internrevision är att bidra med legitima målsättningar för bolag som helhet. Intern 

revisorerna arbetar utefter styrelsens ord och bidrar till en ökad trygghet för både chefer 

och ägare. Det anses vara en värdefull resurs för både styrelse och ledning. Genom att 

övervaka organisationens mål och styrning kan förbättringar tas fram och en mer 

lönsam organisation kan uppnås (Internrevisionerna, 2018). Internrevision handlar 

därför inte om att finna fel utan om att skapa värde för en organisation genom att 

granska och hitta lösningar, vilket i sin tur ökar sannolikheten att företaget uppnår sina 

mål (D´Onza, Selim, Melville & Allegrini, 2015).  

 

En internrevisions kvalitet utgörs av två faktorer. Dessa är: investeringen i IAF och dess 

avtal (Al-Dhamari, Al-Gamrh, Ismail & Ismail, 2018). Johl, Kaur Johl, Subramaniam 

och Cooper (2013) menar att en välinvesterad IAF minskar väsentliga fel i ett bolags 

finansiella rapport. Detta exempelvis genom att IAF används för ett avskräckande syfte 

(Al-Dhamari et al., 2018). Den part som arbetar med ett bolags internrevision ska ses 

som oberoende med syftet att granska och värdera hela verksamheten, det vill säga inte 
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enbart den finansiella rapporteringen. På så sätt kan eventuella brister som kräver 

åtgärder upptäckas. Det är viktigt att parten som granskar internrevisionen står utanför 

det löpande arbetet för att finna eventuella brister. IAF har sedan en direkt 

kommunikation till både styrelse och ledning. Detta leder i sin tur till en ökad 

trovärdighet för revisionen (Internrevisorerna 2018; Wikland, 2014).  

 

Internrevision medför inte bara fördelar för en organisation, utan det kan även uppstå 

vissa utmaningar. Arwinge (2016) nämner till en början, ett ökat intressekrav, det vill 

säga krav från ägare, ledning, kunder, lagstiftare, leverantörer och tillsynsmyndigheter. 

Förväntningarna på IAF ökar med tiden då den väntas bli både bättre och billigare. Då 

funktionen har fått en mer etablerad roll och anses mer viktig för styrningen gentemot 

tidigare så ökar intressekraven. En annan utmaning som Arwinge (2016) nämner är 

prestationsgapet, vilket menar att IAF inte lever upp till de krav som ställs från 

intressenterna. I samband med internrevisionens framväxt under tidigt 1900-tal blev 

separationen mellan ledning och ägare samt mellan ledning och övrig organisation mer 

påtaglig. Det är bolagets styrelse som står för viktiga affärsmässiga uppdrag medan 

Vd:n står för det löpande arbetet. Styrelsen kan därmed uppfatta det problematiskt att 

bedöma kvaliteten i bolagens styrning, kontroll och riskhantering, vilket beror på 

informationsasymmetri som återfinns i organisationen. Därav ses det problematiskt att 

styra företaget utifrån ett informellt sätt. Separationsproblemet medförde ett ökat behov 

av ett flertal typer av revision. Internrevision kan därmed förklaras av agentproblemet. 

Internrevisions används som ett verktyg för att minska den informationsasymmetri och 

de agentproblem som återfinns i bolagen. Detta genom att utvärdera den styrning, 

kontroll och riskhantering som finns (Arwinge, 2016).   

 

Figur 4. Principal-agent-modell ur ett internrevisionsperspektiv (Arwinge, 2016). 
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5  Hypoteser 

 

Kapitlet kommer att beskriva de hypoteser som ligger till grund för följande uppsats. 

Studiens hypoteser kommer främst att härledas från agentteorin samt den institutionella 

teorin. Även studiens andra valda teorier samt tidigare forskning kommer ligga till 

grund för hypoteserna. För att få en tydligare överblick är hypoteserna uppdelade i 

kategorierna: styrelse, VD, ägare och bolag. 

 

 

I följande nedanstående kapitel kommer hypoteshärledning ges utifrån rubrikerna 

styrelse, VD, ägartyp, ägarstruktur och bolag. Där kommer varje oberoende variabel att 

få ett predicerat utfall som baseras på både ett teoretiskt och empiriskt plan. Det 

teoretiska underbyggs av agent- samt institutionell teori, medan det empiriska byggs 

utifrån tidigare studier. Hypoteshärledningen kommer ske utifrån variablernas samband 

gentemot utförligt informationsinnehåll och användandet av IAF. 

 

5.1  Styrelse 

Det gemensamma hos alla bolag, både stora och små, är enligt agentteorin bolagets 

styrelse. Styrelsen är den största styrmekanismen som ett bolag har (Chintrakarn, 

Jiraporn, Tong & Procto, 2017; Fama & Jensen, 1983). Då styrelsen ses som principal 

enligt agentteorins mening är deras uppgift att övervaka, godkänna och belöna bolagets 

agenter. Dock är styrelsen inte alltid verksam som principal, utan kan även ses som 

agent. Styrningsmekanismen gör det möjligt att separera beslutshanteringen från 

beslutskontrollen. Detta anses vara av stor vikt då beslut annars tas utifrån egen 

självmaximering. Därav är denna separation viktig i komplexa organisationer, eftersom 

kunskapen ska utnyttjas till bolagets bästa och därmed minimera agentproblemet (Fama 

& Jensen, 1983). Då bolag har en effektiv IAF minskas agentproblem mellan ägare och 

styrelse. Detta beror på att styrelsen är ansvarig över övervakningen av samtliga 

finansiella rapporter. IAF minskar därmed informationsasymmetrin mellan dessa parter 

(Hoitash, Hoitash & Bedard, 2009). Det kan förekomma agentproblem även längre ner i 

en organisation, och även där kan IAF ses som en lösning.  
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Styrelsen är även en av de parter i bolaget som är ansvariga för den interna 

kontrollprocessen. De ansvarar för att bolag uppfyller uppsatta mål inom exempelvis 

effektivitet samt tillförlitlig finansiell planering (Wikland, 2014). Då styrelsen enligt 

COSO-modellen ska arbeta för en god kommunikation, både intern och externt, verkar 

de för att skapa hög legitimitet (Braun, 2015). Vid legitimitetsskapande är det bättre att 

se utifrån den institutionella teorin. Detta beror på att agentteorin inte alltid anses vara 

tillräcklig då teorin har ett individualistiskt synsätt, och även menar att det finns en 

universell lösning (Filatotchev et al., 2013). Till skillnad från agentteorin så ser den 

institutionella teorin det genom flera synvinklar där legitimitet kan skapas på flera sätt 

(Deegan & Unerman, 2011). Den institutionella teorin menar, som ovan sagts, att 

företag strävar efter att efterlikna de normer som återfinns i den sociala omgivningen. 

Med detta menas att då företag vill skapa legitimitet kan de utforma styrelsen enligt 

samhällets normer (Deegan & Unerman, 2011). På grund av ovanstående argument kan 

det anses att en styrelses utformning påverkar valet av internrevision och dess 

informationsinnehåll i förklaringen av varför de valt att använda IAF eller inte.  

 

5.1.1  Styrelsens styrka  

Rose, Rose och Norman (2013) undersökte hur en styrelses styrka påverkar 

internrevisorernas objektivitet. Med detta menas det att en större styrelse med hög 

auktoritet har flera synpunkter på revisorer och påverkar därav deras arbete inom 

bolaget. Det leder till att bolag, med en stark styrelse, som valt att använda IAF inte 

alltid leder till bättre övervakning samt styrning. Rose et al. (2013) menar istället att en 

internrevisions kvalitet beror på styrelsens styrka. 

 

Det påpekas även att internrevisorer, liksom externa revisorer, påverkas starkt av deras 

uppdragsgivare (Rose et al., 2013). IIARF (2003) menar dock att när styrelsens samt 

revisionsutskottets makt ökar och ledningens påverkan på internrevisionen minskar, så 

ökar IAF:s oberoende och dess objektivitet. Därav har styrelsen en mäktig mekanism 

som ska behålla internrevisionens objektivitet. Detta kan dock anses vara en svår 

balans, eftersom IAF anses arbeta åt styrelsen, på ledningens vägnar. Därav är det av 

största vikt att hitta en balans mellan dessa (Rose et al., 2013). 

 

Norman, Rose och Rose (2010) påpekar dock att styrelsens makt påverkar IAF:s 

omdöme. Därav ses en styrelses makt inte enbart som positivt. Detta utmynnar i 
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följande hypoteser då en stark styrelse anses vilja att bolaget använder IAF samt att de 

skriver ett utförligt och företagsspecifikt informationsinnehåll.  

 

Hypotes 1a: En stark styrelse är positivt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 1b: En stark styrelse är positivt korrelerad till användning av IAF. 

 

5.1.2  Styrelsens storlek 

Det kan antas att styrelsens storlek påverkar ett bolags val av användning av IAF i 

bolaget. Även bolagets informationsinnehåll i förklaringen till sitt val antas påverkas av 

styrelsens storlek.  Antalet styrelseledamöter som bolaget valt beror på organisationens 

storlek (Murphy & McIntyre, 2007). Därav är det svårt att hitta den optimala storleken 

för en styrelse, för det finns både för- och nackdelar med små och stora styrelser. En 

styrelse med stort antal ledamöter kan bistå bolaget med dess kontakt med externa 

aktörer. Dessa stora styrelser har även en tendens att ha en bättre sammankoppling 

mellan ledamöterna och därför likaså en bättre rådgivande roll (Dalton, Daily, Johnson 

& Ellstrand, 1999; Nicholson & Kiel, 2004; Pfeffer, 1972). Även utifrån ett 

agentteoretiskt perspektiv anses större styrelser vara bättre. Detta beror på att en stor 

styrelse har fler medlemmar och kan således utföra bättre övervakning (Kiel & 

Nicholson, 2003). Av dessa anledningar kan en stor styrelse tyckas vara mer mäktig 

jämfört med en liten styrelse. Då styrelsen enligt Norman et al. (2010) kan påverka 

internrevisionen finns det anledning att tro att en stor styrelse är mer benägen till att 

använda sig av IAF och även ha ett utförligt informationsinnehåll i förklaring vid val av 

IAF 

 

Hypotes 2a: En stor styrelse är positivt korrelerad till ett utförligt informationsinnehåll 

i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 2b: En stor styrelse är positivt korrelerad till användning av IAF. 

 

5.1.3  Styrelsens oberoendegrad 

En styrelses oberoendegrad är en av faktorerna som används till att mäta styrelsens 

styrka (Hoitash et al., 2009). En ledamots oberoende ifrågasätts gentemot bolaget och 

bolagsledningen eller större ägare. Denna uppsats kommer att utgå från båda ledamöters 

oberoende, gentemot bolaget och dess ledning samt dess större ägare. Då en ledamot 

betraktas som oberoende mot bolaget och dess ledning testas dess oberoende gentemot 
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ett antal element. Två av dessa är om ledamoten arbetar i bolaget eller får ersättning för 

råd utöver styrelsearbetet. En ledamots oberoende gentemot större ägare undersöks 

genom att granska ledamotens direkta och indirekta relationer i förhållande till större 

ägare. En större aktieägare definieras som en ägare som kontrollerar tio procent eller 

mer av aktierna eller rösterna i bolaget (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). 

 

Anledning till varför dessa samband bör testas beror på att andelen oberoende 

styrelseledamöter reflekterar sig på kvaliteten i en styrelses arbete. Enligt agentteorin är 

det viktigt att ha en hög oberoendegrad i styrelsen, för att uppnå bästa möjliga 

övervakning. Detta då styrelsen är en av de viktigaste mekanismerna inom intern 

styrning (Fama, 1980). Även den institutionella teorin förespråkar en oberoende 

styrelse. Det beror på att aktieägare får mer förtroende för ett bolag som har en hög 

andel oberoende ledamöter. Detta gäller för alla aktieägare, men specifikt för utländska 

aktieägare då de är vana vid en hög oberoendegrad (Joseph, Ocasio & Mcdonnell, 

2014). 

 

Sun, Yi och Lin (2012) menar att en styrelses höga oberoende påverkar ett företags vilja 

att granska sin interna kontroll och även viljan att redovisa revisionsrapporten som är 

relaterad till den interna kontrollens granskning. Med detta sagt finns det stor anledning 

till att tro att företag med en hög oberoendegrad i styrelsen tenderar att ha ett högt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF samt att bolaget kommer att använda 

IAF.  

 

Hypotes 3a: En hög oberoendegrad gentemot bolaget och dess ledning i styrelsen är 

positivt korrelerad till ett utförligt informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 3b: En hög oberoendegrad gentemot bolaget och dess ledning i styrelsen är 

positivt korrelerad till användning av IAF. 

 

Hypotes 4a: En hög oberoendegrad gentemot större aktieägare i styrelsen är positivt 

korrelerad till ett utförligt informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 4b: En hög oberoendegrad gentemot större aktieägare i styrelsen är positivt 

korrelerad till användning av IAF.  
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5.1.4 Styrelsekoppling 

Fler forskare menar att en styrelse där ledamöter har flera styrelsekopplingar har mer 

expertis än andra styrelser (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983; Carcello, Hermanson, 

Neal & Riley, 2002). Styrelser vars ledamöter har flera styrelseuppdrag tenderar även 

att sammankoppla med andra styrelser. Det beror på att ledamöter, med flera 

styrelseuppdrag, kan genom företagen föra trovärdig information vidare utan större 

kostnad. Dessa ledamöter upplyser bolaget om andra kunskaper och funktioner som kan 

föra företaget framåt (Haunschild, 1993; Pfeffer & Salancik, 1978). Tidigare forskning 

kring sammankopplade styrelse har den institutionella teorin som utgångspunkt. Detta 

beror på att den institutionella teorin utgår från att bolag efterliknar varandra genom 

isomorfism och dess olika varianter. Forskning visar även att information som ges från 

styrelseledamöter anses vara mer trovärdig och därför är bolag mer benägna att anta 

denna information. Det tyder på att bolag använder sig av härmande och normativ 

isomorfism (Haunschild & Beckman, 1998). 

 

Anledning till att tro att det finns ett starkt positivt samband mellan en hög grad av 

styrelsekopplingar och utförligt informationsinnehåll gällande IAF och användning av 

IAF, beror på att ledamöter med flera styrelseuppdrag upplyser varandra om IAF och 

dess fördelar. Det gör att bolagen där ledamoten sitter väljer att använda sig av IAF. 

Detta kan bevisas genom att bolag som har gemensamma ledamöter har liknande 

företagsstrategier samt beteende (Haunschild, 1993). Detta stärks av att IAF anses 

arbeta åt styrelsen, vilket underbygger anledningarna för en styrelses vilja att använda 

IAF och inneha ett utförligt informationsinnehåll gällande IAF (Rose et al., 2013). 

 

Hypotes 5a: En hög grad av styrelsekopplingar är positivt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF 

Hypotes 5b: En hög grad av styrelsekopplingar är positivt korrelerad till användning 

av IAF. 

 

5.1.5 Styrelsens ämbetstid 

Med ämbetstid menas hur länge en ledamot haft sitt styrelseuppdrag i bolaget. En 

styrelse med ledamöter vars ämbetstid är lång, anses vara mer sammansvetsade 

eftersom de arbetat ihop under en längre tid. Detta för att de under denna tid skapat 

gemensamma rutiner. Ännu en fördel med lång ämbetstid är att ju längre tid en ledamot 

har haft en styrelsepost desto mer lär ledamoten känna bolaget (Taylor, 1975; Vafeas, 
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2005). Att en ledamot har en lång ämbetstid kan därav ha stora fördelar, dock kan det 

även innebära nackdelar. Forskare menar att personer som arbetat inom samma bolag 

under en längre tid får ett smalare synsätt. Detta gör att de även blir mindre benägna till 

att göra förändringar. Likaså menar de att personer utifrån ser det hela ur ett annat 

perspektiv och är därav mer benägna till att göra förändringar. Båda parter vill agera 

utifrån bolagets bästa, dock har de olika synpunkter om vad som är det bästa för bolaget 

(Hambrick & Mason, 1984). 

 

Då ledamöter med lång ämbetstid är mindre benägna till att göra förändringar, så anses 

en styrelse med lång ämbetstid ha ett negativt samband till utförligt 

informationsinnehåll gällande IAF samt användning av IAF. Detta kan även bero på att 

koden gällande IAF kan anses vara en relativt ny funktion för företag. Detta då IAF har 

fått ett större uppsving under senare år till följd av ett antal skandalen som tidigare har 

nämnts. Detta kan underbyggas i att endast 20 procent av bolagen i Kollegiets 

undersökning har antagit koden för IAF (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017). 

 

Hypotes 6a: En styrelse med lång ämbetstid är negativt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 6b: En styrelse med lång ämbetstid är negativt korrelerad till användning av 

IAF. 

 

5.1.6 Styrelsens mötesfrekvens 

Då en styrelse träffas regelbundet skapas en bättre kommunikation mellan ledamöterna 

(Wikland, 2014). Förutom att kommunikationen blir bättre mellan ledamöterna så tar 

styrelsen även bättre och mer genomtänkta beslut vid en hög mötesfrekvens (Tagesson 

& Collin, 2016).  

 

Tidigare forskning visar att styrelsens storlek är positivt korrelerade till styrelsens 

mötesfrekvens. Den visar även att oberoende styrelseledamöter kräver fler möten än vad 

beroende ledamöter gör (Vafeas, 1999). Med tanke på hypoteserna kring styrelsens 

storlek och dess ledamöters oberoende, kan en styrelse med hög mötesfrekvens komma 

att ha utförligt informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF samt användning av 

IAF. För att stärka denna hypotes menar Al-Najjar (2012) att en styrelses mötesfrekvens 

påverkas av bolagets interna styrningsmekanismer. 

 



  
 

38 

Hypotes 7a: En styrelse med hög mötesfrekvens är positivt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 7b: En styrelse med hög mötesfrekvens är positiv korrelerad användning av 

IAF. 

5.2  VD 

En styrelseledamot som inte kan anses oberoende till bolaget, är bolagets VD (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2016). I en belgisk studie kan sammankopplingen mellan VD 

och internrevision utläsas. Forskarna menar att Vd:n med hjälp av IAF försäkrar sig 

genom att en extern part granskar bolaget och att interna kontroller håller en hög 

kvalitet. Dock kan Vd:n ha ett högt inflytande på IAF och beslut kring den (Sarens & 

De Beelde, 2006). Då agentteorin menar att ett bolag med hög informationsasymmetri 

skapar mer effektivitet i bolaget då de använder sig av IAF finns flera fördelar för att 

använda denna funktion. Här är det dock viktigt att bolaget tar hänsyn till nyttan samt 

kostnaden som funktionen ger och därav gör en noggrann undersökning av funktionens 

tillämpning (Christopher, 2015; Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). 

 Likaså tyder institutionell teori på att bolag uppnår högre legitimitet utifrån aktieägarna 

vid användning av IAF. Detta då funktionen innebär intern granskning vilket skapar ett 

ökat förtroende (Al-Twaijry et al., 2003). En VD kan även inge förtroende och 

legitimitet då Vd:n anses vara spindeln i företagsnätet. Att Vd:n då sitter i styrelsen bör 

skapa mer legitimitet åt bolaget (Jansson et al., 2013). Även Cooper, Leung och 

Mathews (1996) studie visar att bolagets VD tror på IAF och anser funktionen som 

viktig för ett bolag.  

 

Sarens och De Beelde (2006) hävdar att Vd:n värderar IAF högt, men menar samtidigt 

att det tar ett antal år innan resterande del av bolaget accepterar IAF. Det beror på att det 

tar ett antal år innan resterande del i bolaget ändrat åsikt kring funktionen mentalt. 

Därav är IAF inte en kortsiktig förändring. Utan när ett bolag väljer att införa IAF är det 

en långsiktig förändring som bolaget valt att göra. Med argumenten ovan kan det antas 

att då en VD sitter i styrelsen kommer hen att arbeta för att bolaget ska använda IAF 

och då även ett utförligt informationsinnehåll av förklaring till varför de antagit 

funktionen. 

 

Hypotes 8a: En VD i styrelsen är positivt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 
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Hypotes 8b: VD i styrelsen är positivt korrelerad till användning av IAF. 

 

5.3 Ägartyper 

I tidigare studier antar forskare att ett bolags ägarform inte påverkar bolagets prestation. 

På senare tid har detta ämne blivit alltmer populärt och flera forskare menar att ett 

bolags ägartyp och form, påverkar bolagets strategiska val och beteende (Capron & 

Shen, 2007; Durand & Vargas, 2003; George, 2005). Fitza och Tihanyis (2017) 

undersökning kring bolags ägartyp och dess påverkan på bolag i EU, resulterade i att 

ägarformen medför större skillnad på ett bolags prestanda än vad bolags bransch och 

landet som de verkar i gör. Detta anses vara viktigt då ett företags prestanda ofta beror 

på bolagets ägartyp. Förutom företagets prestanda så påverkar även ägartyper olika 

branschers resultat, vilket menas att trots att bolag verkar inom samma bransch ger det 

olika resultat beroende på bolagets ägartyp.  

 

Då ägarna inte har kontroll över bolagets vardagliga verksamhet behöver de övervaka 

ledningens arbete. Denna övervakning som går ut på att granska ledningens arbete för 

att se att de arbetar enligt ägarnas intresse, skapar agentkostnader. Den svenska 

bolagsstyrningskoden är skapt för att bland annat minska informationsasymmetrin och 

därav reducera agentkostnader. Genom att bolaget använder IAF så sker en intern 

övervakning samtidigt som den skapar en trygghet mellan ledning och styrelse 

(Internrevisorerna, 2018; Cuomo et al., 2016; Fama & Jensen, 1983; Shleifer & Vishny, 

1997; Wikland, 2014). 

 

Fitza och Tihanyi (2017) studie visar även på skillnaden mellan privat och offentligt 

ägande. Privatägda bolag kan justera sin styrning mer än bolag som är offentligt ägda. 

Detta beror på att offentliga bolag granskas mer och behöver därav ha ett transparent 

styrsystem. Då bolag behöver legitimitet, och därmed ägarnas förtroende kan det krävas 

att de är mer transparenta (Johnson, 2006; Moody’s Investor Services, 2006). Då 

bolagen har ett koncentrerat och privat ägande är det lättare för ägarna att själva 

övervaka och därav även påverka ledningen. Detta kan leda till att IAF, som också 

används som en sorts övervakning, inte är lika efterfrågat i dessa bolag (Jensen & 

Meckling, 1976; Shleifer & Vishny, 1997; Christopher, 2015). Agentproblemet och 

behov av övervakning är dock något som återfinns i alla bolag, det går inte att undvika 

helt. Samtidigt menar forskarna att exempelvis privat ägande tenderar att ha mindre 
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informationsasymmetri vilket medför ett mindre behov av övervakning. Då bolaget har 

låg legitimitet från aktieägare kan användning av IAF vara en bra funktion att tillämpa 

för att på så sätt återfå legitimiteten. Detta då IAF ger bolaget en objektiv granskning av 

bolagets interna kontroll. På detta sätt kan IAF skapa legitimitet åt bolaget, vilket även 

är funktionens primära mål (Internrevisorerna, 2018; Wikland, 2014; Arwinge, 2016). 

 

Även Saghi-Zedek (2016) studie visar att ägartypen spelar stor roll i bolaget. Detta 

beror på att olika sorters ägare bidrar med olika sorters kunskap. För exempelvis banker 

är det bättre att ha institutionella investerare eller industriellt ägande istället för att 

endast ha familjeägt eller statligt ägt. Detta påvisar att ägare prioriterar olika. Om man 

exempelvis ser till familjeföretag som oftast utgörs av kontrollägare medför en sådan 

ägartyp en stor inverkan på verksamheten. Detta eftersom agent och principal anses ha 

nära relation, vilket i sin tur skapar minskad informationsasymmetri samt 

agentkostnader (Cannella, Jones & Withers, 2015). Kontrollägandet som oftast finns i 

familjeägda bolag kan därmed medföra ett mindre behov av övervakning. Ägarna i ett 

familjeföretag arbetar för att behålla kontrollen i bolaget samt ha en god insyn i 

verksamheten, vilket gör att beslut tas utifrån deras intressen (Åslund & Yousef, 2011; 

Andersson & Burman, 2016). Collin, Gustafsson, Petersson och Smith (2014) menar att 

industriellt ägande liknar familjeägande. Till följd av dess expertis och att de oftast ses 

som en del av organisationen har industriellt, likt familjeägda företag ett bra arbete 

gällande övervakning.  De har kunskaper om att kontrollera ledningen och dess arbete.  

 

Med hänsyn till den institutionella teorin, spelar ett bolags intressenter samt aktörer en 

viktig roll (DiMaggio & Powell, 1983). Bolag strävar enligt den institutionella teorin 

efter att efterlikna varandra med syfte att uppnå legitimitet från sina intressenter. Bolag 

arbetar efter de regler, normer och tankemönster som ligger till grund i den sociala 

omgivningen (Deegan & Unerman, 2011). Detta kan innebära att både ägartyp och 

ägarstruktur bör ha en avgörande roll för hur bolaget väljer att använda sig av IAF samt 

hur utförligt informationsinnehåll de återger i sina förklaringar.    

 

5.3.1 Industriellt ägande 

Collin et al. (2014) beskriver bolag med industriellt ägande som bolag som äger andra 

bolag med ett affärsorienterat syfte. Det kan finnas några olika förklaringar till varför 

uppköpet sker. Dels kan det vara för att underlätta verksamheten genom att slå ihop två 
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produktioner. Det kan även vara att en konkurrent köps upp för att på så sätt nå ökad 

avkastning samt ökade marknadsandelar (Kester, 1992). Fredriksson (2012) nämner 

även förbättring av nyckeltal som en anledning till uppköpet.  

 

Kester (1992) påpekar dock att en utökning av en koncern inte enbart behöver innebära 

fördelar utan det kan medföra risker. Att expandera en verksamhet kan exempelvis 

resultera i svårigheter gällande övervakning och kontroll, vilket riskerar att samma nivå 

av effektivitet inte längre uppnås. Thomsen och Pedersen (2000) beskriver vidare att 

bolag med en industriellt ägande tenderar att bidra med en försämrad prestation.  

 

Collin et al. (2012) menar dock att industriella ägare arbetar starkt med övervakning av 

ledningen på grund av deras kunnande och deltagande av verksamheten. Den 

industriella ägarens kunskaper och närhet till bolaget de investerat i kan leda till ett 

minskat agentproblem. Ägare har vanligtvis som övergripande syfte att generera så stor 

avkastning som möjligt, vilket kan medföra att granskning och kontroll ses som en 

viktig part för att uppnå det. Utifrån diskussionen ovan kan det konstateras att ett bolag 

med industriellt ägande tenderar att följa koden om IAF samt inneha ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen till sitt val.  

 

Hypotes 9a: Industriellt ägande är positivt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 9b: Industriellt ägande är positivt korrelerad till användning av IAF. 

 

5.3.2 Utländskt ägande 

Utländsk ägande förklaras som en avgörande faktor till den ökade 

informationsasymmetrin som återfinns mellan chefer och ägare. Därigenom skapas ett 

ökat behov av övervakning (Leuz, Lins & Warnock, 2010). Studier påvisar att de 

primära orsakerna till att företag använder sig av IAF är för att förhindra de 

agentproblem som uppstår i verksamheten (Abdel-Khalik, 1993; Carey, Simnett & 

Tanewski, 2000; Chow, 1982). Shleifer och Vishny (1997) beskriver att utländska ägare 

inte alltid har tillräcklig makt för att kunna skydda sina rösträtter, på samma sätt som 

inhemska ägare gör. Det återfinns därmed mekanismer inom styrningen, som 

exempelvis IAF, för att utländska ägare ska kunna försäkra sig om att skydda sina 

investeringar (Leuz et al., 2010; Shleifer & Vishny, 1997; Stulz, 2005).  
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Aggarwal, Erel, Ferreira och Matos (2011) poängterar att utländska ägare spelar en stor 

roll då de vanligtvis förmedlar goda kunskaper, vilket bland annat leder till en förbättrad 

styrning. Det är även vanligt att utländska ägare påverkar de bolag och dess mekanismer 

som de investerat i. Det borde i sin tur skydda de utländska ägarna och dess rättigheter 

från inhemska ägare som tenderar att drivas av egenintresse. Ovanstående diskussioner 

stärker hypoteserna om att bolag med utländsk ägande använder sig av IAF för att 

uppnå högkvalitativa styrsystem samt att bolag med utländskt ägande har ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen till sitt val.  

 

Hypotes 10a: Utländskt ägande är positivt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 10b: Utländskt ägande är positivt korrelerad till användning av IAF. 

 

5.3.3 Institutionellt ägande  

Det institutionella ägandet har under åren blivit en allt större aktör på kapitalmarknaden, 

både i Sverige och övriga delar av världen. Ökningen har dock medfört olika följder för 

exempelvis USA och Sverige. I USA ses det enbart som positivt då det medfört 

lösningar till problem som uppstått i bolagsstyrningen. Det handlar om en större aktiv 

roll, fler stora aktieägare och minskning av det spridda ägandet som vi idag 

karaktäriserar USA med (Macey, 1998). I en studie av Shleifer och Vishny (1997) 

påvisas att institutionella ägares övervakning av ledningen har medfört ett minskat 

agentproblem i USA samt ett förbättrat arbete från ledningen. Gällande Sverige har det 

däremot gått från ett koncentrerat ägande till ett mer spritt ägarskap (Agnblad, Berglöf, 

Högfeldt & Svancar, 2001). Detta kan anses medföra oroligheter utifrån ökningen av det 

institutionella ägarskapet, då ägarna inte anses ta ett aktivt ansvar för de delar som ingår 

i dess arbete. 

 

Lööf och Norman (2014) skriver att det svenska systemet måste passa sig och försöka 

undvika att påverkas av utländska kortsiktiga intressen. Fortsättningsvis menar de att 

utgångspunkterna för ett långsiktigt ägande bör stärkas i Sverige. Ägarstrukturen har 

under senare år förändrats och det kommer i framtiden gå mot mer spridda och 

institutionella ägartyper. Därmed krävs det ägare som står upp för sina åsikter samt ser 

företaget ur ett långsiktigt perspektiv för att nå hög utveckling. Det krävs även att 
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ägaren tar en aktiv roll samt att ett minoritetsskydd bibehålls (Lööf & Norman, 2014). 

Utifrån diskussionen ovan antas ett bolag med institutionellt ägande följa koden om 

IAF, samt ha ett utförligt informationsinnehåll i förklaringen till sitt val.  

 

Hypotes 11a: Institutionellt ägande är positivt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 11b: Institutionellt ägande är positivt korrelerad till användning av IAF. 

 

5.3.4 Privat ägande 

Forskarna Christopher, Sarens och Leung (2009) anser att flera privata bolag använder 

IAF som en intern upplärning. Detta genom att personen som arbetat med bolagets 

internrevision vanligtvis får en ny position inom bolaget. Då bolag använder IAF som 

en intern upplärning mister förtroendet för internrevisionen och dess oberoende roll. 

IAF i privata bolag anses inte behöva omfatta lika stort område som krävs i statliga 

bolag (Goodwin, 2004). Spraakman (1985) undersökte i Kanada hur mycket IAF 

påverkade bolags effektivitet. Resultatet visade att trots alla bolags effektivitet ökade, så 

tilltog statliga bolags effektivitet mer markant gentemot privata bolag. 

 

Goodwins (2004) påpekar att internrevision är mer populärt i den offentliga sektorn än 

den privata sektorn. Detta kan tydligt utläsas då den offentliga sektorn har ett mer 

permanent samarbete med internrevisionen, till skillnad från privata sektorn. 

Informationen visas i en studie utförd i Nigeria där lite mindre än hälften av de privata 

bolagen anger att deras interna revisor stannar mellan fyra till fem år. I de statligt ägda 

bolagen uppger däremot mer än hälften att deras interna revisor stannar i mer än åtta år 

(Madawaki, Ahmi & Nasibah, 2017).  

 

Utifrån tidigare forskning kring privat ägande kan hypotesen skapas där privat ägande 

och användning av IAF samt utförligt informationsinnehåll gällande IAF är negativt 

korrelerade. Hypotesernas negativa riktning stärks av ovan argument som förespråkar 

att bolag med privat ägande ökar effektiviteten med IAF, men har inte än antagit 

funktionen.   

 

Hypotes 12a: Privat ägande är negativt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 



  
 

44 

Hypotes 12b: Privat ägande är negativt korrelerad till användning av IAF. 

 

5.3.5 Familjeägande 

Carey et al. (2000) har i sin studie undersökt familjeföretags vilja att använda IAF i sin 

organisation. Under studien är inte IAF lagenligt utan ses mer som en norm där bolag 

väljer om de ska följa eller förklara. Det blir därav ett fritt val som varje organisation 

tar. Enligt studien ser flera familjeföretag interna- och externa revisorer som substitut 

istället för komplement till varandra. Även agentteorin menar att familjeföretags val av 

användning av IAF kan bringa fördelar då denna funktion ersätter annan övervakning 

som leder till stor agentkostnad (Anderson, Francis & Stokes, 1993; DeFond, 1992).  

 

Agentteorin menar att övervakning är nödvändig i alla företag, dock tyder tidigare 

forskning på att behovet av övervakning i familjeföretag är mer begränsat än i andra 

företag. Detta kan anses förståeligt då det i familjeföretag ofta är samma människa som 

besitter ägandet och kontrollen (Daily & Dollinger, 1992). Därav har familjeföretag 

mindre informationsasymmetri och agentkostnader. Det finns vanligtvis en 

kontrollägare samt en nära relation mellan ledning och ägare i familjeägda bolag. Därav 

finns inte samma behov av övervakning som i bolag som inte innehar en tydlig ägare 

(Cannella et al, 2015). Det kan från tidigare studier utläsas att det inte heller finns 

samma behov av att ge utförlig och företagsspecifik förklaring till sitt val kring IAF i 

familjeägda bolag (Åslund & Yousef, 2011). 

 

Ovan diskussion landar i att familjeägda bolag tenderar till att inte använda sig av IAF. 

Rådande utförligt informationsinnehåll i förklaringen av IAF, tenderar familjeägda 

bolag att återge generella och mindre utförliga förklaringar. Därmed landar vi i följande 

hypoteser som tyder på ett negativt samband till både kodefterlevnad och utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen kring IAF.  

 

Hypotes 13a: Familjeägande är negativt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 13b: Familjeägande är negativt korrelerad till användning av IAF.  
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5.4 Ägarstruktur 
Vanligtvis görs det en uppdelning mellan två redovisningstraditioner, det kontinentala 

och det anglosaxiska. Det kontinentala kännetecknas i stor utsträckning att vara baserad 

på nedskrivna lagar, medan det anglosaxiska i väldigt liten utsträckning är byggt på 

nedskrivna lagar. Enligt den kontinentala innebär riktig redovisning, redovisning som 

överensstämmer med lagen. Medan rätt redovisning enligt den anglosaxiska innebär att 

den ska visa en rättvisande bild av verkligheten, det vill säga, “true and fair” (Smith, 

Brännström & Jansson, 2015).  

 

Enligt studier skiljer sig ägarkoncentrationen sig enormt mellan företag i Europa och 

USA. I USA och Storbritannien är den anglosaxiska traditionen dominerande och bolag 

består av många mindre ägare vilket leder till ett större fokus på snabba vinster och 

därmed en kortsiktig utveckling. Det finns inte alls samma koncentration av ägandet 

som i Europa. I Sverige är den kontinentala mer överlägsen vilket innebär ett mer 

koncentrerat ägande, där dominerande ägare är vanligt, vilket bidrar till en mer 

långsiktig utveckling (Franks & Mayers, 1997; Smith et al., 2015). Det koncentrerade 

ägande som förespråkar den svenska modellen visar på en aktiv roll i företaget. 

Ägarstrukturen visar på en institutionell aspekt genom att en ägare i Sverige skapar, 

enligt media och samhälle, legitimitet då det finns en tydlig ägare. En tydlig ägare kan 

definieras som en ägare med kompetens, ett långsiktigt tänkande och med mål att 

åstadkomma samt skapa legitimitet (Jansson, 2013).  

 

I Sverige har politiska frågor påverkat aktiemarknadens utveckling och ägandestruktur. 

Politikerna har kämpat för att bibehålla kapitalet, genom att fortsätta ha kontroll över 

bolaget. Ägare kan disponera över kontrollen då bolaget har A- samt B-aktier. Detta 

innebär att ägare behåller makten genom att äga aktier med störst röstvärde, alltså A-

aktier. Denna utveckling utnyttjar dock inte aktiemarknaden till fullo såsom länder med 

en sorts aktie (Högfeldt, 2005). 

 

Då företag växer och blir allt större, ökar även antalet aktieägare. Ägarstruktur utgör 

därmed en avgörande faktor för att som bolag nå en långsiktig utveckling (Smith et al., 

2015). Det skapar konsekvenser och svårigheter för ägarna att fortsätta ha kontroll över 

företaget (Pejovich, 1990). Kontroll och ägande kan ses som spritt i vissa företag, vilket 

innebär att ägandet är frånkopplat från kontrollen. Det kan medföra att kontrollen 
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istället hamnar hos ledningen i företaget (Overland, 2012). Detta kan i sin tur leda till ett 

agentproblem, då ägare och ledning ofta besitter olika intressen och mål. Prestationer 

och utveckling kan därför se olika ut beroende på om företaget har ett spritt eller 

koncentrerat ägande (Pagano & Röell, 1998).  

 

5.4.1 Spritt ägande 

Spritt ägande kan medföra en ökad risk att bolag inte styrs i enlighet med ägarnas 

intresse. Om det ses till ledning, styrelse och anställda så uppstår det vanligtvis så 

kallade intressekonflikter parterna sinsemellan (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2018e). Dessa konflikter uppstår då parterna besitter olika intressen då de försöker 

maximera sitt egenintresse i form av värde (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997). 

Risken återfinns främst i de bolag som saknar starka huvudägare. Bolagsstyrningskoder 

är ett komplement till lagstiftningen som har tillkommit med syfte att minska sådana 

konflikter (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2018e).  

 

Carey, Knechel och Tanewski (2013) nämner att företag med större ägarbaser medför 

mer komplicerade konflikter. Det innebär att spritt ägande kan medföra ett större behov 

av kontroller och övervakning och därmed en ökad efterfrågan på IAF (Carey et al., 

2013). IAF kan beaktas som en god lösning för att minska intressekonflikterna i de 

bolag som har större ägarbaser (Adams, 1994; Carey et al., 2000; Goodwin-Stewart & 

Kent, 2006). IAF kan även ses som en funktion för att minska den 

informationsasymmetri som återfinns mellan ägare (Connelly, Hoskisson, Tihanyi & 

Trevis Certo, 2010).  

 

Carey et al. (2013) poängterar att spritt ägande kan resultera i ett större behov av 

granskning och uppföljning, vilket kan lösas med hjälp av IAF. Forskarna menar vidare 

att bolag med spritt ägarskap mer vanligtvis har en positivare inställning till koden, då 

de vill försäkra sig om att bolaget verkar i enlighet med ägarnas intressen. Med ovan 

sagt härleds följande hypotes om att bolag med spritt ägande antas att följa koden 

gällande IAF samt inneha ett utförligt informationsinnehåll i förklaringen till sitt val.  

 

Hypotes 14a: Spritt ägande är positivt korrelerad till ett utförligt informationsinnehåll i 

förklaringen vid val av användning av IAF. 

Hypotes 14b: Spritt ägande är positivt korrelerad till användning av IAF. 
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5.4.2 Koncentrerat ägande 

Ett koncentrerat ägande är som tidigare nämnt dominerande i Europa, och innebär att ett 

bolag har stora, dominerande ägare, det vill säga kontrollägare. Till skillnad från spritt 

ägande där agentproblem oftast uppstår mellan ledning och ägare, återfinns konflikter 

mer mellan olika aktieägare som majoritets- och minoritetsägare. Forskning överlag 

visar att stora ägare har en viktig betydelse för bolagets styrning. Stora aktieägare 

arbetar för att vinna tillbaka makten och det investerade kapitalet vilket skapar drivkraft 

om att bruka kontrollen över ledningen i bolaget. Det är i Sverige vanligt att bolag 

besitts av stora och mäktiga ägare som enkelt kan påverka de beslut som tas i bolaget 

(Shleifer & Vishny, 1997). 

 

Bolag som står under ett koncentrerat ägande behöver inte vara i samma behov av 

övervakning och kontroll som spritt ägande. Koncentrerat ägande bygger på ett 

agentproblem mellan aktieägarna i sig, och aktieägare besitter vanligtvis på samma mål 

och intressen, exempelvis att nå hög avkastning. Det medför att konflikterna mellan 

dessa parter anses mer hanterbara. I bolag med hög ägarkoncentration ses ett minskat 

agentproblem då det förekommer ägare med kontroll och därmed större möjlighet till 

övervakning av ledning, detta genom dess insyn i bolaget (Shleifer & Vishny, 1997).  

 

Kontrollägare besitter på den information som anses viktig i deras fall, och är därmed 

inte i lika stort behov av ytterligare kontroll- och övervakningsfunktioner. Tidigare 

studier menar också att sämre informativa förklaringar återges av bolag med hög 

ägarkoncentration (Arcot & Bruno, 2009; Tagesson & Collin, 2016). Med utgångspunkt 

från diskussion ovan kan följande hypoteser härledas. Bolag med ett koncentrerat 

ägande antas att inte följa koden om IAF, då behovet inte finns. Sådana bolag förväntas 

även återge sämre förklaringar till sina val då de har stora ägare i bolaget som har 

tillräckligt med insyn och motiveras därför inte av att lämna förklaringar av hög 

kvalitet.  

 

Hypotes 15a: Koncentrerat ägande är negativt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 15b: Koncentrerat ägande är negativt korrelerad till användning av IAF.  
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5.5 Bolag 

Lönsamhet kan ses utifrån agentteorin, då det mäter hur väl ledningen förvaltar ägarnas 

kapital. Ledningen kan anse ett företag med låg lönsamhet som misslyckat, dock har 

ledningen möjlighet att påverka företagets lönsamhet genom att ta beslut utefter deras 

eget intresse (Jensen & Meckling, 1976; Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983). Det kan 

vara beslut som gäller val eller manipulationer i redovisningen för att nå ett bättre 

finansiellt resultat. Detta är något som står under styrelsens samt revisorernas ansvar att 

undvika (Libby, Rennekamp & Seybert, 2015). MacNeil och Li (2006) påpekar att ett 

lönsamt bolag inte har samma legitimitets behov som ett mindre lönsamt bolag. 

Forskarna menar att bolags intressenter samt marknaden är mer intresserade av att se till 

ett bolags finansiella resultat snarare än exempelvis dess kodefterlevnad. Det 

förekommer en större acceptans hos marknaden och intressenterna gällande en bristande 

kodefterlevnad gentemot ett dåligt finansiellt resultat (MacNeil & Li, 2006).   

 

Även bolagets skuldsättning kan påverka de agentproblem som finns i bolaget. Ett 

agentproblem som påverkas av bolagets skuldsättning är agentproblemet som uppstår 

mellan ägare och ledning. Här vill ägarna att ledningen ska agera utefter ägarnas vilja, 

medan ledningen vill ha större handlingsfrihet. Då ledningen har ett större kassaflöde, 

ges även större handlingsfrihet. Detta agentproblem kan exempelvis lösas genom att ha 

en högre skuldsättning, vilket ger ledningen ett mindre handlingsutrymme. 

Handlingsutrymmet minskar då ledningen inser att skulderna måste betalas för att 

behålla företaget och därmed även deras förmåner (Jensen & Meckling, 1976; 

Hooghiemstra, 2012; Shleifer & Vishny, 1997). 

  

Att ha en hög skuldsättning anses inte endast positivt. Då ett bolag har höga skulder kan 

förtroendet gentemot bolagets fortlevnad ifrågasättas. Detta kan ses som att bolaget inte 

är lika legitima, vilket kan påverka införskaffandet av externt kapital samt långa 

kredittider hos sina leverantörer. Då bolaget uppfyller samhällets förväntningar gällande 

skuldsättningen uppnår även bolaget legitimitet. Här bevisas den institutionella tron att 

ett problem inte endast kan lösas på ett sätt och att de informella och formella reglerna 

spelar stor roll. Detta beror på att samhället spelar en stor roll hos företag (Filatotchev et 

al., 2013; Deegan & Unerman, 2011; Pfeffer & Salancik, 1978). 
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5.5.1 Lönsamhet  

För att se till det agentteoretiska synsättet kommer studien att innehålla hypoteser som 

bygger på bolagets lönsamhet. Begreppet lönsamhet innebär vanligen att se hur väl 

företagets vinst är, det vill säga, är intäkterna större än kostnaderna. För att kunna 

bedöma om bolagets vinst är tillräckligt bra måste den sättas i relation till någon annan 

term, exempelvis kapital. Det bidrar till att en jämförelse mellan exempelvis företag 

eller tid kan genomföras. Räntabilitet eller avkastning som det också kan benämnas, är 

ett lönsamhetsmått som vanligen används vid mätning av förhållandet mellan företags 

vinst och kapital. Det mest använda måttet av räntabilitet är på totalt kapital, eget kapital 

och sysselsatt kapital (BAS-kontogruppen, 2013).  

 

Som tidigare nämnts beskriver Arwinge (2016) IAF som en granskningsfunktion. 

Funktionen identifierar, utvärderar och arbetar utefter att finna eventuella brister. Detta 

leder till förbättringspotentialer som i slutändan landar i en effektivare och mer lönsam 

verksamhet. Genom att bolag uppnår en högre lönsamhet får aktieägare ett ökat 

förtroende för bolaget, och därmed skapas legitimitet. Som tidigare nämnt, menar 

MacNeil och Li (2006) att bolag med hög lönsamhet har inte samma behov av 

legitimitet som mindre lönsamma bolag. Åslund och Yousef (2011) säger detsamma 

och menar att tidigare studier visar att företag som är lönsamma är mer benägna att 

avvika från koden. Samtidigt menar Kluijtmans (2016) att inget samband kan fastställas 

mellan förklaringarnas informationsinnehåll och företagets lönsamhet. Utifrån detta kan 

slutsatsen dras att ett mer lönsamt företag kan innebära ett sämre informationsinnehåll 

på förklaringar samt att de inte använder IAF och följande hypoteser härleds.  

 

Hypotes 16a: Ett bolag med bra lönsamhet är negativt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 16b: Ett bolag med bra lönsamhet är negativt till användning av IAF. 

 

5.5.2 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal och används för att värdera ett företags 

ekonomiska ställning. Måttet tillämpas för att se sambandet mellan det egna kapitalet 

och skulder i företaget. Det vill säga, hur stora är företagets skulder i relation till det 

egna kapitalet. Skuldsättningsgraden visar företagets finansiella styrka. För att nå en 

förbättrad skuldsättningsgrad krävs det antingen minskning av skulderna och/eller 
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ökning av det egna kapitalet (BAS-kontogruppen, 2013). Använder sig då företag av 

granskningsfunktionen IAF, medför det som tidigare diskuterat en ökad lönsamhet i 

bolaget, samt ett ökat förtroende från aktieägare. Det skapas legitimitet, det vill säga, 

bolagets värderingar och attityder överensstämmer med omgivningens (Deegan & 

Unerman, 2011). Detta leder till att aktieägare blir mer villiga att satsa pengar i de bolag 

de har tilltro till och litar på. Har bolagen en god inställning till koden för att skapa 

legitimitet från externa parter, kan det leda till att förklaringsgraden är hög.   

 

I en studie av Carcello, Hermanson och Raghunandan (2005) beskrivs kopplingen 

mellan nyckeltal och internrevision. Skuldsättningsgraden innebär som ovan nämnt ett 

företags finansiella risk, vilket kan beskrivas som känslighet för räntehöjningar. Skulle 

ett företag ha en större andel skulder i relation till det egna kapitalet så kan en 

räntehöjning medföra negativa följder. Härmed kan vi dra slutsatsen att en högre 

skuldsättningsgrad medför en högre risk. Goodwin och Kent (2006) beskriver att en hög 

risk resulterar i större osäkerhet vilket kan reduceras genom tillförande av resurser till 

den interna kontrollen, det vill säga en IAF.  Hooghiemstra (2012) genomför en studie 

på nederländska företag som visar att företag med en hög skuldsättningsgrad är mer 

benägna att ge mer generella förklaringar och därmed inga specifika förklaringar 

kopplat till företaget. Med ovanstående sagt anser vi det intressant att se till huruvida 

sambandet mellan skuldsättningsgrad och användning av IAF samt 

informationsinnehållet i förklaringen gällande IAF ser ut i svensk kontext.  

 

Larsson och Ledström (2008) har gjort en studie på bland annat sambandet mellan IAF 

och skuldsättningsgrad. Testerna som tas fram i studien visar på att de bolag som har en 

IAF har en högre skuldsättningsgrad. Detta medför ett ökat intresse hos oss att 

genomföra följande studie, då ovanstående gjordes för ett antal år sedan samt för att vi 

vill se hur sambandet mellan skuldsättningsgrad och informationsinnehållet i 

förklaringen gällande IAF samt användandet av IAF ser ut. Bolag vill skapa legitimitet 

med externa parter och bör därför ge företagsspecifika förklaringar och inte generella 

till sitt val gällande IAF, då det anses som en viktig funktion. Utifrån tidigare studier 

och diskussion ovan kan följande hypotes härledas. Bolag med hög skuldsättningsgrad 

antas följa koden om IAF, samt inneha generell och allmän förklaring till sitt val.  
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Hypotes 17a: Ett bolag med hög skuldsättningsgrad är negativt korrelerad till ett 

utförligt informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 17b: Ett bolag med hög skuldsättningsgrad är positiv korrelerad till 

användning av IAF.  

 

5.6 Sammanställning av hypoteser 

I tabellen nedan görs en sammanställning av samtliga hypoteser med en uppdelning 

utifrån överskrifterna styrelse, VD, ägare och bolag. I högerspalten kan det tydligt 

utläsas om den oberoende variabeln har en positiv eller negativ korrelation gentemot de 

beroende variablerna. 

Styrelse Info. 

innehåll  

Följer 

Stark styrelse + + 

Stor styrelse + + 

Hög oberoendegrad bolag och 

ledning 

+ + 

Hög oberoendegrad större ägare + + 

Hög grad av styrelsekopplingar + + 

Lång ämbetstid - - 

Hög mötesfrekvens + + 

VD    

VD i styrelse + + 

Ägare    

Industriellt ägande + + 

Utländskt ägande + + 

Institutionellt ägande + + 

Privat ägande - - 

Statligt ägande + + 

Familjeägande - - 

Koncentrerat ägande - - 
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Spritt ägande + + 

Bolag    

Lönsamhet - - 

Skuldsättningsgrad - + 

 

Tabell 1. Sammanställning av hypoteser. 
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6  Empirisk metod  

 

Följande avsnitt kommer inledningsvis förklara vilken undersökningsmetod som ligger 

till grund i följande uppsats. Sedan kommer metod för informationsinsamling samt 

forskningsdesign att redogöras. Vidare görs en förklaring till urvalet av företag. 

Därefter följer en kort bortfallsanalys och även en beskrivning av olika typer av 

kvalitetskriterier, samt hur uppsatsen kommer att förhålla sig till dessa. Slutligen 

beskrivs tillvägagångssätt vid operationalisering för samtliga variabler, samt hur 

hypotesernas variabler har kodats. 

 

 

6.1 Undersökningsmetod  

Uppsatsen syftar till att se till börsnoterade bolag på large cap och dess IAF. En 

bedömning har gjorts av dess informationsinnehåll i förklaringarna till valet samt om 

bolagen följer koden om internrevision. Som tidigare redogjordes, i den teoretiska 

metoden, har denna uppsats en deduktiv forskningsansats. Dock utesluts inte motsatsen, 

det vill säga induktiv, utan det finns även inslag av denna sorts ansats (Bryman & Bell, 

2017).  

 

Vanligtvis görs en uppdelning av två olika undersökningsmetoder, kvalitativ och 

kvantitativ. Kvalitativ metod beskrivs som tolkande och innebär ett arbetssätt där 

forskare analyserar den sociala värld den befinner sig i. Syftet med kvalitativ 

undersökningsmetod är att beskriva och förstå företeelse och dess samband. Metoden 

grundar sig på uppfattningar, upplevelser och erfarenheter (Nationalencyklopedin, 

2018a). Till skillnad från kvalitativ forskningsansats så innebär kvantitativ 

forskningsansats ett arbetssätt där empirisk och mätbar data samlas in och bearbetas 

(Nationalencyklopedin, 2018b).  

 

Denna uppsats har sitt utgångspunkt i insamlad data. Detta genom att analyserat och 

tolkat externa rapporter som årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter. Utöver 

dessa har även databaserna Holdings och Nasdaq använts för att få ut så mycket 

trovärdig och kritisk information som möjlig. Ur dessa har den empiriska informationen 

samlats in och legat till grund för studiens hypoteser. För att kunna uppfylla ett 
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generaliserbart resultat krävs det en granskning av ett större antal bolag. Det anses även 

viktigt att få in så mycket information som möjligt då en kvantitativ metod grundar sig i 

att visa ett brett resultat. Då enbart ett fåtal bolag undersöks, finns det en risk att utfallet 

inte blir rättvisande (Eliasson, 2013). En kvantitativ undersökningsmetod anses därmed 

mest lämplig för följande studie. 

 

Avsikten med studien grundar sig i att finna eventuella samband mellan olika variabler 

för att på så sätt vidare kunna ge förklaringar till dessa. Genom att se till sambanden 

mellan studiens beroende variabler, följer och informationsinnehåll, och ett antal 

oberoende variabler som nedan beskrivs närmre. Studien har därmed nått en mer 

djupgående förståelse gällande bolags val kring användning av IAF, vilket också tyder 

på en kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2017).  

 

Det kan emellertid vara svårt att helt utesluta den ena eller den andra metoden då 

kvalitativ och kvantitativ metod innehåller delar från varandra (Bryman & Bell, 2017). 

Detta då det empiriska materialet samlats in utifrån bland annat rapporter som 

årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter, där materialet sedan har tolkats. Det kan 

innebära att studien har inslag även från den kvalitativa designen. Eliasson (2013) 

poängterar vikten av att välja ett tillvägagångssätt vid insamling av data som ger så 

många svar som möjligt. I denna studie är dock den kvantitativa metoden övervägande 

och utgör därav den grundläggande utgångspunkten. Bryman och Bell (2017) beskriver 

kvantitativ forskning utifrån ett deduktivt synsätt för att se relationen mellan teori och 

praktik, men med största fokus på teoriprövning.  

 

6.2 Insamlingsmetod 

Enligt Bryman och Bell (2017) anses enkäter och intervjuer vara de mest använda 

metoderna för insamling av data vid kvantitativ forskningsmetod. Studien som 

genomförs är tidsbegränsad och insamlingsmetoder som enkäter och intervjuer anses 

vara tidskrävande och därmed togs beslut om att utesluta dessa. Samtidigt kan intervjuer 

anses vara en metod som bidrar till ett bredare djup i forskningen då det finns chans till 

att ställa följdfrågor samt få en klarare bild av verkligheten. Metoderna kan dock 

innebära ett större bortfall, såsom uteblivna svar eller att svaren saknar tillförlitlighet då 

respondenterna har tidsbrist och därmed inte svarar noggrant nog (Bryman & Bell, 

2017).  
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Följande studie har sitt ursprng i dokumentstudie, eftersom data samlats in utifrån 

befintliga texter och dokument. Det innebär att data har erhållits genom främst bolagens 

årsredovisningar, men även databaser som Holdings och Nasdaq har använts för att 

inhämta data. Då det har uppstått osäkerhet vid vissa poster från årsredovisningarna, har 

bolagsstyrningsrapporter samt Holdings använts även här. Denna metod anses som 

effektiv vid insamling av ett stort antal data på kort tid, då datan redan är sammanställd 

och lättåtkomliga för allmänheten (Bryman & Bell, 2017). Datan anses även vara 

pålitlig då den hämtats från välkända internetsidor. Information kring bolagets bransch 

har hämtats från large cap-listan på Nasdaq. Gällande urval av bolag utgår studien som 

ovan nämnt från large cap-listan från åren 2016 och 2017, vilket har hämtats från 

Nasdaq hemsida.  

 

6.3 Undersökningsdesign 

Bryman och Bell (2017) beskriver undersökningsdesign som en ståndpunkt för 

datainsamling samt analys och tolkning kring det som inhämtas. Följande studie 

grundar sig i tvärsnittsdesign då syftet är att studera bolag under enbart en specifik 

tidpunkt, snarare än en längre tidsperiod. Tvärsnittsdesign bygger därmed på en 

undersökning av ett visst tillfälle eller under ett kortare tidsintervall (Bryman & Bell, 

2017). I denna studie har datan främst samlats in genom årsrapporter från år 2016, samt 

gällande ägande har information hämtats från Holding från den 31 december 2016. 

Metoder för datainsamling som vanligtvis används vid tvärsnittsstudie är enkäter eller 

intervjuer. Detta med syfte att undersöka flera fall samtidigt för att kunna generalisera 

den population studien avser att undersöka. Följande studie har däremot sin grund som 

tidigare sagt i dokumentstudie, då datan har samlats in utifrån årsrapporter som hämtas 

från bolagens hemsidor.  

 

Tvärsnittsstudie skapar en heltäckande bild med detaljerad granskning, då designen 

innebär en omfattande undersökning av populationen med fler och djupare detaljer. För 

att uppnå reliabilitet med tvärsnittsstudie krävs det att säkerställa att den undersökta 

populationen är tillförlitlig och att datan som inhämtats är sanningsenlig. Detta går hand 

i hand med validiteten, som innebär att undersökning sker av rätt område (Denscombe, 

2014). Följande studie har utgått från offentliga handlingar som finns tillgängliga för 
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allmänheten, och dessutom speglar bolags sammanställning av räkenskaper och 

förvaltning för ett år. Detta gör att studiens reliabilitet samt validitet uppnås.   

 

6.4 Urval 

Genom studiens syfte att utifrån en tvärsnittsstudie förklara vad som påverkar bolag och 

dess val om att följa koden om internrevision, samt dess informationsinnehåll i 

förklaringen till sitt val har denna studie utgått ur bolag från Nasdaq OMX Stockholm. 

Anledning till att Nasdaq OMX Stockholm har valts beror på att den reviderade koden 

gäller för bolag vars handel gällande aktier eller depåbevis är upptagna på svensk 

reglerad marknad. För tillfället är det Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity som 

gäller på den svensk reglerade marknaden (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2018f).  

 

NGM Equity Stockholm har för tillfället 14 stycken aktier uppe till handel (NGM, 

2018). Då antalet bolag är få på NGM Equity Stockholm har studien utgått endast från 

Nasdaq OMX Stockholm. Denna börs kategoriserar bolag på tre listor, vilka är small 

cap, mid cap och large cap (Nasdaq OMX Nordic, 2018a). Studien har utgått från large 

cap, då främst stora bolag använder sig utav IAF. Detta beror på att stora bolag i större 

utsträckning anses lägga mer resurser på sådana funktioner (Watson, 2007; San Miguel 

& Govindarajan, 1984). 

 

Bolagen som granskats har varit listade på Nasdaq OMX Stockholms large cap under 

antingen år 2016 eller år 2017 då det ger en större population och ger därmed även 

studien större generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2017). För att inte råka förbise ett 

bolag har listorna hämtats från januari och december under båda dessa år. I tidningen 

finns bolag listade på Nasdaq OMX Stockholm och dess olika kategoriseringar (Bilaga 

A). 

 

Bolagen som varit listade på large cap under dessa år har granskats utifrån deras 

årsredovisning år 2016, då detta är den senaste årsredovisningen som finns tillgänglig 

vid tiden av studiens datainsamling. Anledning till att denna årsredovisning valts beror 

även på att det är den mest uppdaterade data, vilket genererar i en aktuell studie. Trots 

att tidigare studier valt att exkludera bolag med brutet räkenskapsår (Tagesson & Collin, 

2016) har vi valt att inkludera det bolag som har brutet räkenskapsår och därav utgå från 
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år 2016/2017. Detta anser vi vara rimligt då vi granskar bolag som varit listade på large 

cap år 2016 eller år 2017. 

 

6.4.1 Bortfallsanalys 

Vi har valt att exkludera tio stycken bolag ur vår studie. En del av dessa bolag har blivit 

exkluderade då de inte följer svensk kod för bolagsstyrning. Detta val grundas på att 

bolagen som granskas ska följa samma regelverk, så att en rättvis bedömning kan ges, 

vilket även gör att studien uppår högre validitet. Även bolag som verkat som 

dotterbolag under år 2016, men gått ur koncernen år 2017 och därmed tagit sig in själv 

på large cap under 2017 har exkluderats ur studien. Detta val har tagits för att inte ge 

studien dubbla uppgifter och därmed missvisande resultat. Det originella urvalet var 95 

stycken bolag, exkludering av tio bolag resulterar i att studien omfattar 85 stycken 

bolag.  

 

Vid inhämtande av data kring styrelsekopplingar har det skett ett bortfall, då 

information kring detta inte har hittats. Eftersom det enbart gäller ett bolag som i sin tur 

utgör en sådan liten del av studien, anses ett chi-2 test inte vara nödvändigt att 

genomföra.  

 

6.5 Kvalitetskriterier  

Det är viktigt att uppnå en hög trovärdighet i sin studie för att utomstående parter ska 

anse den som användbar och betydande. För att uppnå trovärdighet beskriver Eliasson 

(2013) två betydande kriterier, reliabilitet och validitet.  

 

6.5.1 Reliabilitet  

Reliabilitet grundar sig på att en undersökning är pålitlig. Studien ska under likartade 

förhållanden kunna repriseras och generera samma resultat. En hög reliabilitet beskrivs 

vanligen utifrån en våg. Detta då samma resultat uppnås varje gång du ställer 

exempelvis ett tvåkilos mjölpaket på vågen. Om vågen visar samma resultat varje gång 

ett tvåkilos mjölpaket vägs så är den pålitlig och har en hög reliabilitet. Det är viktigt att 

andra ska kunna kontrollera en studie och dess undersökningar. Det ska vara möjligt att 

kontrollera den datan som ligger till grund för slutsatserna som görs för att se hur väl 

den vetenskapliga trovärdigheten uppnås i studien (Eliasson, 2013).  
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Studien baseras på data som till största del har samlats in utifrån årsredovisningar och 

det är den datan som ligger till grund för våra oberoende variabler. Datan anses vara 

pålitlig då den hämtats från årsredovisningar som hittats på företagens egna hemsidor. 

Årsredovisningar är en extern offentlig handling som alla börsnoterade bolag måste 

uträtta. Därmed kan andra forskare upprepa studien och i detta uppnå samma resultat. 

Med ovan sagt kan slutsatsen dras att följande studie uppfyller en hög reliabilitet. Även 

kompletterande sidor har använts vid insamling av data gällande ägande, såsom 

Holdings.   

 

Gällande den beroende variabeln som är internrevision, är reliabilitet inte uppnådd i 

samma utsträckning. Då det är vi som forskare som har kategoriserat företagens 

informationsinnehåll i sina förklaringar till användning av IAF. Att tolka anses vara 

individuellt och därmed kan andra forskare ha annorlunda åsikter och inte tolka på 

samma sätt. Men för att stärka reliabiliteten vid dessa tolkningar kommer det återges 

förklaringar samt motivationer till kategoriseringarna för att som läsare förstå våra val. 

   

Likaså som till våra beroende samt oberoende variabler har även datan till 

kontrollvariablerna inhämtats från årsredovisningar. Denna data anses ha hög reliabilitet 

eftersom ingen tolkning av datahämtningen har förekommit. Oavsett vilken forskare 

som hämtar data från årsredovisningarna så kommer samma tal att hämtas från 

exempelvis bolagets tillgångar. Detta gör att även kontrollvariablerna har hög 

reliabilitet, vilket stärker följande studie ytterligare.  

 

6.5.2 Validitet 

Validitet beskrivs utifrån begreppet giltig, det vill säga, mäter studien verkligen det den 

förväntas mäta. För att uppnå en hög validitet krävs det en rak och tydlig frågeställning 

för att vara säker på vad det är som ska mätas. Det är även viktigt att kontrollerar att 

datan som samlas in är korrekt. Sanningshalten i en studie är en viktig förutsättning för 

att uppnå trovärdighet i sin undersökning (Eliasson, 2013). Bryman och Bell (2017) 

beskriver validitet som en bedömning om slutsatserna som utvecklats hänger ihop eller 

inte.  

 

Då uppsatsen bygger på insamling från årsredovisningar anses sanningshalten och 

därmed validiteten hög. Även att årsredovisningar är offentliga dokument som granskas 
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av revisorer stärker validiteten. Som komplement till årsredovisningar har hemsidor 

som Holdings, och Nasdaq använts. Därigenom har det kunnat kontrolleras och 

konstaterats att siffror har stämt överens. 

 

Bryman och Bell (2017) beskriver en rad olika typer av validitet, bland annat begrepps-, 

intern samt extern validitet. Begreppsvaliditet handlar om huruvida ett begrepp 

avspeglar det som förväntas avspegla. Denna sorts validitet har en nära koppling till 

reliabilitet och det krävs att ett begrepp är reliabelt för att uppnå hög validitet. Intern 

validitet handlar däremot om kausalitet. Huruvida hållbar en slutsats är som bygger på 

förhållande mellan två eller fler variabler. Kausaliteten beskrivs utifrån en oberoende 

variabel som medför en kausal påverkan och en beroende variabel som beskriver 

effekten av detta. Slutligen har vi extern validitet som innebär huruvida ett resultat kan 

generaliseras utifrån den genomförda studien. Något som blir avgörande är hur urvalet 

av företag eller individer väljs ut (Bryman & Bell, 2017).  

 

6.6 Operationalisering  

Operationalisering görs för att översätta omätbara och abstrakta begrepp till något 

påtagligt och kvantifierbart. Med detta menas att begreppen har omformuleras till 

operationella definitioner. Denna del av arbetet anses nödvändigt för att sedan kunna 

testa studiens hypoteser. Det är viktigt för oss att våra operationella definitioner är 

tydliga och därav kan förstås av läsaren (Eliasson, 2013). De operationella 

definitionerna utgör uppsatsens variabler som är tagna utifrån ovan ställda hypoteser. 

Hypoteserna utgörs av beroende-, oberoende- och kontrollvariabler. Variablerna 

förklaras nedan hur de operationaliseras för att ge studien reliabilitet och replikerbarhet. 

Mestadels av informationen har inhämtats från bolags årsredovisningar vilket anses vara 

en trovärdig källa. Detta eftersom det är offentliga handlingar som finns tillgängliga för 

allmänheten. Rapporterna speglar ett bolags räkenskaper och finansiella data vilket 

anses tillförlitligt. En årsredovisning syftar bland annat till att ge rättvisande bild över 

företags ställning och resultat vilket också stärker trovärdigheten (E-conomic, 2018). 

Även tidigare forskare har använt sin datainhämtning gällande IAF från bolags 

årsredovisning (Al-Dhamari et al., 2018; Ismael & Roberts, 2018).  
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6.6.1 Beroende variabel  

I denna studie finns det två beroende variabler. Båda dessa variabler är dikotoma och 

kodas därav som antingen 0 eller 1. I den första beroende variabeln, 

informationsinnehåll, kodas variabeln som 1 om bolaget anses ha ett företagsspecifikt 

informationsinnehåll i förklaringen till val av användning av IAF och 0 om bolaget har 

en generell och inte företagsspecifik förklaring till sitt val av användning av IAF. Vid 

val av gränsföring för informationsinnehåll, utgår studien från Hooghiemstra (2012) 

studie. Han har i sin tur utgått från Arcot och Brunos (2007) artikel. Han argumenterar 

dock för ett mindre antal variationer, då dessa har hårfina skillnader sinsemellan. 

Hooghiemstra (2012) slår därmed ihop deras sex variationer till enbart tre. Då alla 

undersökta bolag i denna studie har något sorts informationsinnehåll gällande 

användning av IAF görs det en sammanslagning av Hooghiemstras (2012) “no 

explanation” och “generic explanation”. Trots att både Hooghiemstra (2012) samt Arcot 

och Brunos (2007) studier är äldre, anses deras val av variation ännu relevant. Följande 

studie kommer i och med detta, även bygga på nyare forskning i annan kontext som 

inriktar sig på internrevision. Studiens variation baseras även på Kollegiets antydan 

gällande utförlig informationsinnehåll. De menar att ett utförligt informationsinnehåll är 

konkret och specifikt mot bolaget medan ett dåligt informationsinnehåll allmänt och 

tunt mot det specifika bolaget (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017). Därav lyder 

följande riktlinjer gällande kategorisering av kodning av informationsinnehåll: 

 

 Kort och generell förklaring: I detta informationsinnehåll inkluderas generella 

förklaringar som inte specifikt går in på själva bolagets IAF, utan har ett mer 

standardiserat uttryck på vad internrevision är och hur det går till. 

 Utförlig förklaring: I detta informationsinnehåll är förklaringen väldigt specifik 

för själva bolaget där inte endast standard uttryck används utan hur själva 

bolaget valt att använda IAF och dess steg. 

 

Den andra beroende variabeln som används i denna studie är huruvida bolag använder 

sig av IAF eller inte. Som ovan nämnts är även denna variabel är dikotom. Variabeln 

kodas som 1 då bolaget använder sig av IAF och kodas som 0 om bolaget valt att inte 

använda sig av IAF. 
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6.6.2 Oberoende variabel  

I nedanstående avsnitt presenteras det hur studiens oberoende variabler 

operationaliseras. Alltså de variabler som testas i samband med den beroende variabeln. 

Presentationen nedan sker i samma ordning som hypotesformuleringen, alltså styrelse, 

VD, ägare och bolag. 

 

6.6.2.1 Styrelse 

Att en styrelses styrka har hög påverkan på bolagets internrevision visas tydligt i flera 

studier (IIARF, 2003; Johl et al., 2013; Rose et al., 2013). En stark styrelse definieras av 

ett antal faktorer beroende på forskare. Denna studie kommer att utgå från Hoitash et 

al., (2009) studie gällande faktorer om vad en stark styrelse är. Deras definition utgår 

från Dhaliwal, Naiker och Navissi (2007) samt Carcello, Hollingsworth, Klein och Neal 

(2008) definition av en stark styrelse. De anser att en stark styrelse påverkas av 

faktorerna: storlek, oberoendegrad, besittning och mötesfrekvens. Med besittning menar 

forskarna både ledamöters ämbetstid i det specifika bolaget och antalet styrelseuppdrag. 

Därav definierar denna studie att en stark styrelse påverkas av faktorerna: styrelsens 

storlek, styrelsens oberoendegrad, styrelsekoppling, ledamöters ämbetstid och 

styrelsens mötesfrekvens. Hoitash et al. (2009) operationaliserar dessa variabler till 

dikotoma variabler för att kunna sammanställa indexet styrelsens styrka. Detta görs 

genom att beräkna medianen av den hämtade datan i en variabel och därefter koda 1 om 

den hämtade datan är högre än medianen och 0 om den hämtade datan är lägre än 

medianen. 

 

Efter denna operationalisering gjorts på alla variabler som ingår i styrelsens styrka 

kommer studien, likt Hooghiemstra (2012) att sammanlägga dessa kodningar till poäng. 

Detta sätt bidrar till en enklare och snabbare utläsning av hur stark ett bolags styrelse 

anses vara. Styrelsen kommer därav att poängsättas mellan noll och sex, där noll poäng 

innebär att styrelsen är svag och sex poäng innebär att styrelsen är stark. Till skillnad 

från denna studie hade Hoogheimstras (2012) studie endast fyra stycken variabler som 

utgav sig för att påverka styrelsens styrka och poängsätts därmed mellan noll till fyra.  

 

Nedan beskrivs operationaliseringen på variablerna som ingår i styrelsens styrka. 

 Styrelsens storlek: Operationaliseringen på denna variabel sker genom att först 

hämta data från bolagens årsredovisning från 2016. Där utläses antalet 
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styrelseledamöter, exklusive arbetsrepresentanter och suppleanter, likt tidigare 

studier (Andersson & Burman, 2016; Tagesson & Collin, 2016). 

 

 Styrelsens oberoendegrad: Denna studie testar, som tidigare nämnts, både 

oberoende gentemot bolaget och dess ledning samt oberoende gentemot större 

ägare. Dessa variabler kodas var för sig och styrelsens oberoendegrad består 

därav av två variabler. Likt styrelsens storlek hämtas datan gällande styrelsens 

oberoende in från bolagens årsredovisning. Variablerna kodas därav som 

andelen oberoende styrelseledamöter i förhållande till bolagets totala 

styrelseledamöter, exklusive arbetsrepresentanter och suppleanter.  

 

 Styrelsens styrelsekoppling: Datan till styrelsekoppling har inhämtats från 

bolagens årsredovisningar där alla bolag, utom ett, redovisar vilka andra 

styrelseposter deras styrelseledamöter har vid tillfället då årsredovisningen ges 

ut. Alla styrelseposter, inklusive själva bolaget, inhämtas för att sedan dividera 

på antalet styrelseledamöter. Detta ger ett genomsnitt på hur många 

styrelseposter en styrelseledamot har i det specifika bolaget. Det har förekommit 

ett bortfall vid denna post, då ett bolag inte utgivit denna information kring sin 

styrelse. Denna variabel anses vara av stor vikt då flera forskare antyder att 

ledamöter med flera styrelseposter bidrar med stor kunskap och expertis 

(Carcello et al., 2002; Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983). Därav kodas denna 

variabel som en genomsnittlig styrelsekoppling för en ledamot i bolaget. 

 

 Styrelsens ämbetstid: Beasley (1996) samt Bédard, Chtourou och Courteau 

(2004) antyder styrelsens ämbetstid som en betydande variabel som förknippas 

med mindre fusk samt bättre hantering av resultat. Forskningen menar att ju 

längre ämbetstid styrelsen har, desto bättre är det. Information kring styrelsens 

ämbetstid har främst inhämtats från bolagens årsredovisningar, vid vissa fåtal 

fall har data hämtats i deras separata bolagsstyrningsrapport. Ämbetstiden har 

för varje ledamot räknats till och med år 2016, för att sen addera ihop samtliga år 

och dividerat med antal ledamöter som sitter i styrelsen. Därav kodas denna 

variabel som en genomsnittlig ämbetstid för en styrelseledamot i bolaget. 
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 Styrelsens mötesfrekvens: Carcello et al. (2002) menar att styrelsens 

mötesfrekvens är intressant att mäta då detta visar styrelsens arbetsamhet. Datan 

har inhämtats i bolagens årsredovisningar kring antalet styrelsesammanträde, 

inklusive telefonmöte och per capsulam möte. Variabeln mäts och kodas utefter 

hur många sammanträde bolagets styrelse har haft under året. 

 

6.6.2.2  VD 

Tidigare studier visar på ett starkt samband mellan VD och IAF. Forskare menar att 

Vd:n försäkra sig om att interna kontroller uppnår en hög kvalitet genom att en extern 

part genomför granskningen. Fortsättningsvis menar forskare att VD anser IAF och dess 

arbete som viktigt (Cooper et al, 1996; Sarens & De Beelde, 2006). Information kring 

Vd:n i styrelsen har inhämtats från bolagens årsredovisningar. Variabeln kodas som en 

dikotom variabel, där 1 innebär att Vd:n sitter i styrelsen och 0 att Vd:n inte sitter i 

styrelsen.  

 

6.6.2.3 Ägartyper 

Studien innehåller fem hypoteser rådande ägartyper, industriellt ägande, utländskt 

ägande, institutionellt ägande, privat ägande och familjeägande. Indelningen är likt den 

som görs i flera andra studier (Åslund & Yousef, 2011; Thomsen & Pedersen, 2000). 

Det har dock förekommit annorlunda operationalisering av ägartyper vid dessa studier. 

Vissa forskare har utgått från den procentmässiga storleken av aktieinnehavet, medan 

andra har sett till de fem största aktieägarna och dess aktieinnehav (Andersson & 

Burman, 2016; Åslund & Yousef, 2011).   

 

Andersson och Burman (2016) har i sin studie använt sig av procentsatserna 10, 20 och 

50 när de granskat storleken på aktieinnehavet. Denna studie kommer att använda sig av 

10 procent vid operationalisering av ägares röstandel. Procentsatsen valdes då nivån 

anses teoretiskt sett mest lämplig, eftersom 10 procent främst krävs för att skydda sig 

men även för att utföra inflytande, så kallat minoritetsskydd (ABL, 2005:551). Även 

Kollegiet påpekar att större ägare är ägare som kontrollerar 10 procent (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2016). Uppgifter kring bolags ägartyper har inhämtats från 

Holdings, från den 31 december 2016. Gällande utländskt ägande har dessa enbart 

hamnat under nämnd kategori även om dessa anses vara antingen industriellt-, 

institutionellt-, privat- eller familjeägande i dess hemland. Variabeln kodas som en 
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dikotom variabel där den kodas som 1 då det finns en ägare som representerar ägartypen 

och har en röstandel som överstiger 10 procentsnivån och 0 då ägartypen inte 

representeras på 10 procentsnivån.   

 

6.6.2.4 Ägarstruktur 

Ägarstruktur har likt ägartyper operationaliseras utefter bolagets största ägare och dess 

innehav i procent, här med procentsatsen 20 procent. Gällande 20 procentsnivån, 

grundar sig valet i en studie gjord av La Porta et al. (1999), där forskarna klarlägger att 

ägaren besitter en effektiv kontroll över bolaget vid denna nivå, och kan räknas som en 

så kallad kontrollägare. En kontrollägare har mycket makt inom bolaget och därav även 

stor kontroll (López‐ Iturriaga & Santana‐ Martín, 2015). Då bolaget har en 

kontrollägare representerar denna ett koncentrerat ägande.  

 

Information kring ägarstruktur har inhämtats på Holdings från den 31 december 2016. 

Ägarstruktur operationaliseras likt ägartyp utefter den största ägarens röstandel. Även 

denna variabel är dikotom men har istället procentsnivån 20 procent. Med detta menas 

det att variabeln kodas som 1 då den största ägaren innehar över 20 procent röstandel 

och kodas som 0 då röstandel understiger 20 procent. 

 

6.6.2.5 Bolag 

6.6.2.5.1 Lönsamhet  

Det finns en rad olika mått för att mäta lönsamhet, bland annat räntabilitet på antingen 

totalt, sysselsatt eller eget kapital (BAS-kontogruppen, 2013). I följande studie kommer 

lönsamheten mätas genom räntabilitet på eget kapital då det utifrån tidigare studier kan 

ses ett samband mellan hög räntabilitet på eget kapital och avvikelse från koden (Åslund 

& Yosef, 2011). Forskarna menar att mer lönsamma företag är mer benägen att avvika 

från koden och därmed inte använda sig av IAF.  

 

Räntabilitet på eget kapital är ett nyckeltal som vissa bolag skriver ut i sin 

årsredovisning men andra inte. Det gick även att utläsa att olika bolag använder sig av 

olika poster vid uträkningen, som olika resultatposter exempelvis. I denna studie har 

siffror som krävs för att räkna ut måttet inhämtats på egen hand, vilket också gav en 

försäkring om att samma uträkning används vid samtliga tillfällen. Därmed hämtade vi 

summa eget kapital samt årets resultat och gjorde därefter en enkel division för att få ut 
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nyckeltalet, det vill säga, eget kapital/året resultat. Med ovan sagt kommer lönsamheten 

operationaliseras som räntabilitet på eget kapital samt kodas som en procentsats.  

6.6.2.5.2 Skuldsättningsgrad 

Likt räntabilitet på eget kapital, är skuldsättningsgrad ett nyckeltal som vissa företag 

skriver ut i sina årsredovisningar och andra inte. Det förekommer även att företag 

använder olika poster vid uträkning, och även här togs beslutet om att räkna ut talet på 

egen hand. Skuldsättningsgraden kommer i denna studie att operationaliseras utifrån 

bolagets totala skulder i relation till eget kapital då ett flertal tidigare studier har gjort på 

samma sätt. Det vill säga, totala skulder/eget kapital. Datan har inhämtats från bolagens 

årsredovisningar och nyckeltalet kodas som en kvotvariabel.  

 

6.6.3 Kontrollvariabler 

Vid en logistisk regressionsanalys bedöms en variabels effekt på en annan. Metoden 

anses lämplig vid undersökning om vidare samband återfinns mellan dikotoma 

variabler, det vill säga där det finns två möjliga värden. För att inte riskera att dra 

felaktiga slutsatser om huvudsambandet, införs ofta så kallade kontrollvariabler 

(Sundell, 2011). I följande studie kommer revisionsbyråer, sektorer och storlek 

användas som kontrollvariabler. Nedan beskrivs hur dessa variabler operationaliserats.  

 

6.6.3.1 Revisionsbyrå 

I en studie som genomförs av Pentland (1993) redogörs det att revisorer som arbetar på 

samma byrå är benägna att arbeta på ett liknande sätt. Det förekommer även olika 

kulturer och arbetssätt inom olika byråer vilket medför att det uppstår skillnader. 

Francis (2004) menar på att kvaliteten på revisionen kan skilja sig åt beroende på vilken 

revisionsbyrå det är. Då större och mer etablerade byråer mer vanligtvis uppnår en 

högre kvalitet på grund av dess större kundkrets samt erfarenheter. Utifrån ovan sagt, 

kan ett bolags val av revisionsbyrå påverka både dess val av användning av IAF och 

dess informationsinnehåll i förklaringen till sitt val. Följande studie kommer utgå från 

fyra kategorier, KPMG, EY, PwC och Deloitte. Variablerna är dikotoma, där 1 betyder 

att bolaget har anlitat den byrån och 0 att de anlitat en annan revisionsbyrå. Då alla 

undersökta bolag använder sig av minst en av “the big four” byråerna, kommer ingen 

övrig kategori att finnas.   
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6.6.3.2 Sektor 

Bolag som tillhör olika sektorer kan besitta olika sorters behov, samt krav och 

förutsättningar. Verkar bolaget i en större sektor kan det vara mer vanligt med högre 

krav, vilket kan bidra till en bättre inställning gällande IAF. Bolag inom samma sektor 

kan i sin tur även påverka varandra och ju större sektor, desto större antal bolag med 

olika arbetssätt och normer. Arcot och Bruno (2006) samt Hooghiemstra (2012) 

studerar sambandet mellan sektorn där bolaget är verksamt i förhållande till 

förklaringarnas informationsinnehåll, där båda studierna visar på att 

informationsinnehållet i förklaringen påverkas av sektorn. Variabeln har i tidigare 

studier operationaliseras på flera olika sätt, men kommer i denna studie att utgå från 

Nasdaq OMX Stockholms tio sektorer, likt Åslund och Yousef (2011). Däremot har det 

beslutat om att ta bort en sektor direkt då inget bolag verkade inom denna, vilken är 

allmänna tjänster. De återstående nio sektorerna är: olja och gas, råvaror, industri, varor, 

tjänster, hälsovård, telekom, finans och teknologi (Nasdaq OMX Nordic, 2018b). 

Utefter deskriptiv tabell ska endast de två mest frekventa sektorerna inkluderas. Detta 

för att inkludera de mest påverkande sektorerna som kontrollvariabler. 

 

Informationen har hämtats in från large cap-listan på Nasdaqs hemsida under april 2018 

(Nasdaq OMX Nordic, 2018b). Då urvalet av företag i denna uppsats utgått från large 

cap listan under både 2016 och 2017 (Bilaga A), var det ett fåtal bolag vars sektor vi 

istället fick hämta från databasen Holdings. Bolagets sektor operationaliseras som en 

dikotom variabel där 1 betyder att bolaget är verksamt inom sektorn, och 0 att bolaget är 

verksamt inom en annan sektor.  

 

6.6.3.3 Storlek 

Det finns inget ensamt mått som förklarar ett företags storlek. Exempel på mått som kan 

användas är: totala tillgångar, nettoomsättning och antal anställda (Hooghiemstra, 2012; 

Åslund & Yousef, 2011). Större bolag tenderar att ha mer resurser vilket samtidigt 

skapar agentproblem och ett större behov av funktioner som IAF för att nå en 

effektivare verksamhet. I en studie som görs av Watson (2007) redogörs det för att 

större företag har ett större behov av en IAF samt att de lägger mer resurser på sådana 

funktioner. I studier gjorda av Hooghiemstra (2012) samt Åslund och Yousef (2011) har 

bolagets storlek inte visat något signifikant samband vid avvikelse eller med 

informationsinnehållet i förklaringen. Samtidigt hävdar Arena och Giovanni (2007) att 
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ett samband mellan nettoomsättningen och totala tillgångar kan kopplas till 

internrevision. Likt Hooghiemstra (2012) och Kluijtmans (2016) har bolagets storlek 

valts att operationaliseras utifrån totala tillgångar, där datan inhämtats från bolagets 

årsredovisning. Då vissa bolag har sina räkenskaper skrivna i en annan valuta än 

svenska kronor, har beloppet omvandlats med valutakursen från 31 december 2016. 

Sedan vid införandet av tillgångar i SPSS genomfördes en transformering, det vill säga, 

variabeln logaritmerades för att uppnå mer normalfördelning. Det innebär att avståndet 

mellan värden högre upp i skalan, så kallat trycks ihop och det sker förändring av 

variabelns teoretiska betydelse (Sundell, 2010a). 
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7 Empiriskt resultat och analys 

 

I detta avsnitt redovisas framtagna resultat. Detta i form av olika tabeller och analyser. 

Till en början görs tre deskriptiva statistiska tabeller för att därigenom nå en översiktlig 

bild över samtliga variabler. Senare görs sambandstestande analyser som 

korrelationsanalys, linjär regression och logistisk regression. Fortsättningsvis görs en 

hypotesprövning mellan det förväntade och faktiska resultatet. Slutligen ges det 

reflektioner och diskussion kring resultatet samt sätts detta mot studiens valda teorier 

och tidigare studier.   

 

 

7.1 Översikt av variabler  

Inledningsvis presenteras tre olika deskriptiva statistiska tabeller, för de beroende 

variablerna, oberoende variablerna och slutligen över studiens kontrollvariabler. Syftet 

med deskriptiv statistik är att ge läsaren en översiktlig bild över variablerna som ligger 

till grund för studien. Detta underlättar för läsaren att bedöma om resultat som tagits 

fram är stora eller små samt vad som är normala värden på varje variabel (Stafsudd, 

2017). Därefter följer korrelationsanalys, linjär regression, logistisk regression och 

avslutningsvis hypotesprövning.  

  

7.1.1 Beroende variabler 

 

Deskriptiv statistik för beroende variabler 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Informationsinnehåll 85 0 1 0,51 0,503 

Följer 85 0 1 0,46 0,501 

Tabell 2: Deskriptiv statistik för beroende variabler.  

 

I tabell 2 framgår en deskriptiv statistisk tabell för studiens två beroende variabler, 

informationsinnehåll och följer. Med informationsinnehåll menas det hur utförligt och 

väl bolaget förklarar sitt val till IAF. Variabeln är dikotom, det vill säga att den är kodad 

i två värden. Antingen ger bolaget en utförlig och företagsspecifik förklaring till sitt val 
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eller en tunn och generell förklaring. Gällande den andra beroende variabeln, följer 

avses det om bolaget följer koden kring användandet av IAF eller ej. Även den 

variabeln är dikotom. Båda beroende variablerna har därför ett minimum på 0 och ett 

maximum på 1.  

 

Antalet bolag som har studerats i studien är för båda dessa beroende variabler 85 

stycken bolag. Detta beror på att inga bortfall förekommit i dessa variabler. Medelvärde 

för informationsinnehåll är 0,51 medan följer har ett medelvärde på 0,46. Med detta 

menas att bolag tenderar att göra en utförlig och företagsspecifik beskrivning till varför 

de inte använder sig av IAF. Dock ligger medelvärdet centralt på båda, vilket betyder att 

det är ungefär lika många bolag som har ett kort och standardiserat informationsinnehåll 

i förklaringen som antalet bolag som har ett utförlig och företagsspecifikt 

informationsinnehåll. Standardavvikelsen är ett liknande värde för de båda, 

informationsinnehåll har 0,503 och följer 0,501.    

 

7.1.2 Oberoende variabler 

 

Deskriptiv statistik för oberoende variabler 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Styrelsen styrka 85 0 6 3,20 1,203 

Styrelsens styrka 

(dikotom) 

85 0 1 0,75 0,434 

Styrelsens styrka 

(kvadrat) 

85 0 36 11,67 7,250 

Storlek 85 5 13 7,76 1,623 

Oberoende bolag & 

ledning 

85 0,60 1,00 0,87 0,108 

Oberoende ägare 85 0,33 1,00 0,73 0,172 

Styrelsekoppling 84 2,29 8,00 4,49 1,143 

Ämbetstid 85 2 12,14 6,74 2,676 

Mötesfrekvens 85 5 32 12 4,952 
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VD i styrelse 85 0 1 0,47 0,502 

Industriellt 10 % 85 0 1 0,08 0,277 

Utländskt 10 % 85 0 1 0,15 0,362 

Institutionellt 10 % 85 0 1 0,53 0,502 

Privat 10 % 85 0 1 0,44 0,499 

Familj 10 %  85 0 1 0,35 0,481 

Koncentrerat ägande 85 0 1 0,68 0,468 

Spritt ägande 85 0 1 0,32 0,468 

Lönsamhet 85 -375,30% 143,42% 15,39% 48,87% 

Skuldsättningsgrad 85 -15,77 75,92 2,71 9,11 

Tabell 3: Deskriptiv statistik för oberoende variabler. 

 

Här följer en deskriptiv statistik för samtliga oberoende variabler som ligger till grund 

för studien. Ungefär hälften av studiens oberoende variabler är dikotoma och är 

antingen kodade som 1 eller 0. Det vill säga, åtta stycken av studiens 17 oberoende 

variabler är dikotoma. I de oberoende variablerna som är dikotoma kan fördelningen av 

bolag som uppfyller kravet att utläsas på medelvärdet. Exempelvis kan det utläsas i de 

oberoende variablerna som är dikotoma att majoriteten har en kontrollägare genom att 

medelvärdet på koncentrerat ägande, 20 procent, är 0,68. Detta betyder att 68 procent av 

de granskade bolagen har en kontrollägare. Det kan också utläsas att det är 44 procent 

av bolagen som är privatägda. 

 

Styrelsen styrka har ett minimum på 0 och maximum på 6. Detta då indexet ses som en 

sammanställning av styrelsens storlek, oberoende mot bolag och ledning, oberoende 

mot större ägare, styrelsekoppling, ämbetstid och mötesfrekvens. Överstiger ett bolag 

medianen på samtliga ovannämnda faktorer uppnår den 6 poäng på styrelsen styrka och 

överstiger bolaget inte medianen på något av kriterierna får bolaget 0 poäng.  

 

Bolagens styrelse är storleksmässigt allt från 5 personer upp till 13 personer, vilket ger 

ett medelvärde på 7,76. Det betyder att bolagens styrelsestorlek genomsnittligt är 7 till 8 

personer. Gällande oberoende i styrelsen kan det utläsas att medelvärdet på oberoende 

gentemot bolaget och dess ledning är högre. Detta betyder att bolagen i snitt är mer 
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oberoende gentemot bolaget och dess ledning än vad bolagen är gentemot större ägare. 

På variabeln styrelsekoppling är den minsta styrelsekopplingen 2,29 och den största 

12,14. Med detta menas att bolagens styrelseledamöter i genomsnitt har allt från 2,29 

till 12,14 styrelseposter. I genomsnitt för alla bolag har en styrelseledamot 4,49 

styrelseposter. Det har skett ett bortfall kring data gällande styrelsekoppling, vilket kan 

ses i antal då den enbart är 84. Resterande oberoende variabler uppnår ett antal på 85 då 

inget bortfall har förekommit i denna data. Ämbetstiden visar hur länge bolagets 

styrelseledamöter i snitt har suttit i styrelsen. Här är snittet mellan 2 år till 12,14 år och 

har medelvärdet 6,74. Detta betyder att en styrelseledamot i snitt har besuttit posten som 

styrelseledamot i 6,74 år. Variabeln mötesfrekvens visar att bolagens styrelser har 

sammanträde mellan 5 och 32 gånger per år, vilket är en stor varians. Detta ger ett 

medelvärde på 12 gånger per år. 

 

Ur tabellen ovan kan det även utläsas att bolagets VD sitter med i bolagets styrelse i 47 

procent av fallen. Det är inte enbart mötesfrekvensen som har en stor varians utan även 

skuldsättningsgraden samt lönsamhet. Variabeln lönsamhet kodas i procent där 

minimum är -375,30 procent och maximum 143,42 procent. Denna variabel har ett 

medelvärde på 15,39 procent, vilket innebär att bolags lönsamhetsgrad i snitt är 15,39 

procent. Skuldsättningsgraden har kodats som en kvotvariabel och har ett minimum på -

15,77 och maximum på 72,92. Denna variabel har medelvärdet 2,71, vilket betyder att 

bolagen i snitt har en skuldsättningsgrad på 2,71.  

 

7.1.3 Kontrollvariabler 

 

Deskriptiv statistik för kontrollvariabler 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Revisionsbyrå      

KPMG 85 0 1 0,22 0,419 

EY 85 0 1 0,27 0,447 

PwC 85 0 1 0,39 0,490 

Deloitte 85 0 1 0,15 0,362 

Sektor      
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Olja & gas 85 0 1 0,01 0,108 

Råvaror 85 0 1 0,06 0,237 

Industri 85 0 1 0,25 0,434 

Teknologi 85 0 1 0,05 0,213 

Varor 85 0 1 0,11 0,310 

Tjänster 85 0 1 0,09 0,294 

Hälsovård 85 0 1 0,05 0,213 

Telecom 85 0 1 0,05 0,213 

Finans 85 0 1 0,34 0,477 

Storlek      

Tillgångar 85 6,90 15,64 10,57 1,49 

Tabell 4: Deskriptiv statistik för kontrollvariabler. 

 

Slutligen återfinns det en deskriptiv statistik tabell ovan med samtliga kontrollvariabler. 

Dessa är uppdelade utifrån revisionsbyrå, sektor och storlek. Alla variabler förutom 

tillgångar är dikotoma och har därav minimum värdet 0 och maximum värdet 1. 

Tillgångar skrevs först och främst i miljoner kronor, men genomgick sedan en 

transformering, det vill säga, variabeln logaritmerades för att nå mer normalfördelning. 

Antalet bolag som har studerats är även här 85 då inga bortfall har förekommit. 

Rådande revisionsbyrå kan det tydligt utläsas att PwC når högst gällande medelvärde 

och även standardavvikelse. Här kan det också utläsas att Deloitte har lägst värden på 

medelvärde och standardavvikelse. Med detta menas att PwC (39 procent) är den 

revisionsbyrå som anlitas mest av bolagen, medan Deloitte (15 procent) är den 

revisionsbyrå som anlitas minst. Den näst mest anlitade revisionsbyrån är EY (27 

procent) och på tredje plats är det KPMG (22 procent).  

 

Inom sektor är det variablerna finans och industri som har störst medelvärde. Detta då 

34 procent av bolagen verkar inom finanssektorn respektive 25 procent som verkar 

inom industrisektorn. Med detta sagt har beslut tagits om att exkludera resterande 

sektorer från studiens korrelationsanalys och logistiska regression.  
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7.2 Sambandstestande analyser 

7.2.1 Korrelationsanalys 

Efter att studiens variabler testats i deskriptiva tabeller, testas även alla studiens 

variabler i en korrelationsanalys. I en korrelationsanalys testas sambandet mellan två 

variabler, utan andra variablers påverkan. En korrelationsanalys visar korrelationen 

mellan de två testade variablerna. Denna korrelation ligger mellan 0 och 1 eller mellan 0 

och -1. Det första som granskas är om korrelationen är positiv eller inte och sedan hur 

starkt eller svagt detta eventuella samband är mellan variablerna (Heffner, 2018; 

Sundell, 2010b).  

 

Då korrelationen är 0 finns det inget samband mellan variablerna, det vill säga ingen 

statistisk relation. Är korrelationskoefficienten mellan 0 och 0,5, eller 0 och -0,5, anses 

sambandet mellan variablerna vara svagt till medelmåttigt. Huruvida sambandet är 

positiv eller negativ beror på om korrelationskoefficienten är positiv eller negativ. Med 

detta menas att variablerna som har en korrelation inom denna gränsdragning har ett 

svagt till medelmåttigt statistiskt samband. Är korrelationskoefficienten däremot mellan 

0,5 och 1, eller -0,5 och -1, är sambandet starkt mellan variablerna. Likt ovan ses det 

även här om sambandet är negativt eller positivt beroende på om 

korrelationskoefficienten är negativ eller positiv. Är korrelationskoefficienten mellan 

detta spann har variablerna ett starkt statistiskt samband. Då korrelationskoefficienten 

antingen är 1 eller -1 finns det ett perfekt statistiskt samband mellan variablerna 

(Heffner, 2018; Sundell, 2010b).  

 

Är sambandet mellan variablerna statistiskt positivt betyder det att höga värden på en av 

variablerna hör samman med att den andra variabeln har höga värden. När sambandet är 

statistiskt negativt menas det att höga värden på den ena variabeln hör samman med att 

den andra variabeln har låga värden. Variablerna har dock endast ett samband då 

korrelationen är signifikant, vilket är när signifikansen är under fem procent, vilket 

innebär att variablerna har en signifikans på 95-procentsnivån (Heffner, 2018; Sundell, 

2010b). 

 

Korrelationsanalysen (Bilaga B) visar att studiens två beroende variabler inte är 

signifikanta och därmed finns det inte ett statiskt samband mellan dessa variabler. 

Studiens första beroende variabel, informationsinnehåll, har statistiskt samband med två 
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oberoende variabler. Dessa är: mötesfrekvens och utländskt ägande. Då båda dessa 

korrelationskoefficienter är positiva betyder det att informationsinnehåll har ett svagt till 

medelmåttigt positivt samband med mötesfrekvens (0,239) samt med utländskt ägande 

(0,224). Studiens andra beroende variabel, följer IAF, har däremot statistiskt samband 

med fyra stycken oberoende variabler, som är: styrelsestorlek, styrelsens oberoende 

gentemot bolag och dess ledning, styrelsens oberoende gentemot större ägare samt 

privat ägande. Den är även signifikant med två stycken kontrollvariabler, som är 

finanssektorn och tillgångar. Dock är korrelationskoefficienten på alla samband mellan 

0 och 0,5, vilket betyder att den beroende variabeln, följer, har svagt till medelmåttigt 

statistiskt samband till dessa variabler. Den beroende variabeln, följer, har ett svagt till 

medelmåttigt positivt statistiskt samband med de oberoende variablerna styrelsestorlek 

(0,310), styrelsens oberoende gentemot bolag och ledning (0,229) samt styrelsens 

oberoende gentemot större ägare (0,249). Den har även ett svagt till medelmåttigt 

positivt statistiskt samband med kontrollvariabeln tillgångar (0,322). 

Korrelationsanalysen (Bilaga B) visar att den beroende variabeln, följer, har ett svagt till 

medelmåttigt negativt statistiskt samband med den oberoende variabeln privat ägande (-

0,380) och kontrollvariabeln finanssektorn (-0,214). 

 

Trots de svaga sambanden har den beroende variabeln, följer, starkast positivt statistiskt 

samband med kontrollvariabeln tillgångar, då korrelationskoefficienten är 0,322. Den 

har även starkast negativt statistiskt samband med den oberoende variabeln privat 

ägande då korrelationskoefficienten är -0,380.  

 

Mellan de andra variablerna finns signifikans, men övergripligt är de flesta variablerna 

inte signifikanta med varandra. Det starkaste positiva statistiska sambandet finns mellan 

styrelsens styrka och styrelsens storlek då korrelationskoefficienten är 0,604 samt är 

signifikant. Det finns även en viss sorts korrelation mellan kontrollvariablerna. Här 

korrelerar exempelvis den transformerade kontrollvariabeln tillgångar med 

kontrollvariabeln finans. Sambandet mellan tillgångar och finans är svagt till 

medelmåttigt positivt. Även ett fåtal kontrollvariabler inom kategorin sektorer tenderar 

att korrelera med varandra. Gällande studiens kontrollvariabler revisionsbyråer, så 

korrelerar samtliga med varandra förutom Deloitte och EY. Hade studien istället valt att 

utgå från korrelation vid tio procents nivån hade även dessa kontrollvariabler korrelerat.  
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Kontrollvariablerna som har störst korrelation gentemot varandra är PwC och EY vars 

korrelationskoefficient är -0,485 samt är signifikant på 100 procentsnivån. De andra 

kontrollvariablerna som har hög korrelation är finanssektorn och industrisektorn vars 

korrelationskoefficient är -0,412 som även här är signifikant på 100 procentsnivån. 

Utifrån detta kommer studien därför att testa om studiens kontrollvariabler har 

multikollinearitet i en linjär regressionsanalys. Även de oberoende variablerna 

koncentrerat ägande och spritt ägande har ett perfekt statistiskt negativt samband. Detta 

gör att variabeln spritt ägande och koncentrerat ägande inte kan testas i samma analys 

då de har multikollinearitet.  

 

I korrelationsanalysen (Bilaga B) anses studiens oberoende variabler inte ha 

multikollinearitet, då det endast är styrelsens styrka som har korrelationskoefficient 

överstigande 0,5 med styrelsevariablerna som sammanslagits för att skapa detta index. 

Då den högsta korrelationskoefficienten är 0,604 anses dessa inte multikollinera så pass 

mycket att studien skulle störas. Detta då det enligt Sundell (2010c) först blir 

problematiskt vid en korrelationskoefficient på 0,8.  

 

7.2.2 Regressionsanalys 

 

Linjär regression - Kontrollvariabler 

 Informationsinnehåll Följer 

Ostand. 

Beta 
Stand. 

Beta 
Std. 

Avvikelse 
Sig. Kollinearitet Ostand. 

Beta 
Stand. 

Beta 
Std. 

Avvikelse 
Sig. Kollinearitet 

Tolerans VIF Tolerans VIF 

(Konstant) -0,559  0,470 0,238   -0,924  0,425 0,033   

KPMG 0,417 0,348 0,310 0,182 0,171 5,845 -0,237 -0,198 0,280 0,401 0,171 5,845 

EY 0,516 0,458 0,318 0,109 0,143 7,010 0,036 0,032 0,288 0,901 0,143 7,010 

PwC 0,660 0,643 0,326 0,047 0,113 8,861 0,061 0,060 0,295 0,836 0,113 8,861 

Deloitte 0,346 0,249 0,340 0,312 0,191 5,232 -0,106 -0,077 0,307 0,730 0,191 5,232 

Industri -0,121 -0,105 0,139 0,386 0,790 1,266 0,030 0,026 0,126 0,811 0,790 1,266 

Finans -0,061 -0,057 0,134 0,653 0,704 1,421 -0,368 -0,350 0,121 0,003 0,704 1,421 
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Tillgångar 0,054 0,161 0,039 0,170 0,850 1,177 0,145 0,432 0,035 0,000 0,850 1,177 

Tabellens 

signifikans 
0,179 0,001 

Tabell 5: Kontrollvariablers samband med beroende variabler i en linjär regression. 

 

I tabell 5 visas en linjär regressionsanalys med studiens kontrollvariabler. I en linjär 

regressionsanalys kan det utläsas om kontrollvariablerna har multikollinearitet. Detta då 

toleransvärdet ej får understiga 0,10 och VIF-värdena ej får överstiga 10. Av alla 

variabler är det revisionsbyråerna som är närmast multikollinearitet. Detta avgör 

beslutet att exkludera PwC som är den revisionsbyrå som är närmast gränsvärdena i 

både toleransvärde samt VIF-värde. Tabellens signifikans avgör om tabellen är 

användbar. Det återfinns signifikans för den beroende variabeln följer i den linjära 

regressionen. Med detta som utgångspunkt anses tabellen vara trovärdig (Stafsudd, 

2017). 

 

7.2.3 Logistisk regression 

Logistisk regression är en statistisk modell som används vid analysering av hur en 

samling av förklarande variabler påverkar en responsvariabel, det vill säga en variabel 

med två utfall (Nationalencyklopedin, 2018c). Linjär regression anses vara ett effektivt 

verktyg för att bedöma en variabels påverkan på en annan. Men metoden är lämpad för 

att undersöka sambandet då den beroende variabeln är en kontinuerlig intervallskala. En 

logistisk regression anses vara mer användbar i denna studie då den är lämpad för att 

räkna fram en predicerad sannolikhet för varje värde på den oberoende variabeln. Där 

sannolikheten inte kan vara mindre än 0 procent och inte högre än 100 procent. Då 

studien främst utgår från variabler med två värden, det vill säga dikotoma variabler, 

anses logistisk regression som lämpligt instrument vid undersökning (Sundell, 2011). 

Det har gjorts två stycken logistiska regressioner, en för vardera beroende variabel. För 

att nå ett så bra statistiskt resultat som möjligt har vi testat en oberoende variabel i taget, 

inklusive kontrollvariablerna KPMG, EY, Deloitte, finans, industri och tillgångar för att 

sedan sammanställa detta till två tabeller.   

 

Logistisk regression - Informationsinnehåll 

 B(skattat) Exp(B) Sig. Overall Nagelkerke Cox&Snell 
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Percentage R Square R Square 

Styrelsens styrka 

(dikotom) 

-0,046 0,955 0,932 62,4 0,100 0,075 

Styrelsens styrka 

(kvadrat) 

-0,020 0,980 0,548 63,5 0,105 0,079 

Styrelse styrka -0,052 0,949 0,796 63,5 0,100 0,075 

Storlek -0,022 0,978 0,896 63,5 0,100 0,075 

Oberoende bolag & 

ledning 

1,671 5,317 0,448 62,4 0,108 0,081 

Oberoende ägare 0,556 1,743 0,680 64,7 0,102 0,076 

Styrelsekoppling -0,173 0,841 0,409 63,1 0,109 0,082 

Ämbetstid -0,098 0,907 0,275 60,0 0,117 0,088 

Mötesfrekvens 0,135 1,144 0,018 67,1 0,190 0,142 

VD i styrelse -0,788 0,455 0,119 62,4 0,135 0,102 

Industriellt 10 % -0,337 0,714 0,688 67,1 0,102 0,076 

Utländskt 10 % 1,644 5,178 0,036 60,0 0,171 0,128 

Institutionellt 10 % -0,484 0,617 0,329 64,7 0,113 0,085 

Privat 10 % -0,627 0,534 0,224 60,0 0,121 0,091 

Familj 10 % -0,817 0,442 0,114 61,2 0,136 0,102 

Koncentrerat ägande -0,832 0,435 0,123 61,2 0,135 0,101 

Spritt ägande  0,832 2,297 0,123 61,2 0,135 0,101 

Lönsamhet -0,008 0,992 0,294 61,2 0,124 0,093 

Skuldsättningsgrad 0,040 1,040 0,464 62,4 0,112 0,084 

Referensvariabler: PwC, olja & gas, råvaror, teknologi, varor, tjänster, hälsovård och telekom. 

Tabell 6: Samband mellan beroende variabeln informationsinnehåll och oberoende 

variabler med borttagen påverkan av kontrollvariabler. 

 

Tabell 6 är baserad på den beroende variabeln, informationsinnehåll. Utifrån tabellen 

kan ett antal värden utläsas, det skattade B-koefficienten, Exp(B), Signifikansen, 

Overall Percentage, Nagelkerke R Square och Cox & Snell R Square.  Det förekommer 
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både positiva och negativa värden av B-koefficienten. Sundell (2011) beskriver att en 

B-koefficient med minustecken innebär att den oberoende variabeln har en negativ 

effekt på den beroende variabeln. B-koefficient kan ses som procent, där ett högre beta 

medför att mer av den beroende variabeln förklaras av den oberoende variabeln. Sundell 

(2011) beskriver B-koefficienten som förändringen i logaritmen av oddset för att den 

beroende variabeln ska ha värdet 1, där en förändring i logaritmen innebär en 

procentuell förändring. Exempelvis om vi ser till variabeln styrelsens styrka som har ett 

värde på -0,052. Det innebär att om den oberoende variabeln ökar med 1 så kommer 

logaritmen av oddset att minska med 0,052. Ser vi istället till variabeln oberoende bolag 

och ledning med ett värde på 1,671, innebär det att ökar den oberoende variabeln med 1 

så kommer den naturliga logaritmen av oddset att öka med 1,671. Detta kan även spegla 

sig i vårt resultat där mötesfrekvens har en B-koefficient på 0,135 och utländskt ägande 

1,644. Det innebär i sin tur att mötesfrekvens har ett svagare samband till den beroende 

variabeln informationsinnehåll än vad utländskt ägande har.  

 

Nästa värde som kan utläsas är Exp(B), vilket står för exponenten av B-koefficienten. 

Värdet visar odds-förhållandet mellan oddset av en grupp och oddset av en annan 

grupp. Finns det två grupper där den ena har en sannolikhet på 0,5, är oddset 0,5/0,5=1. 

Samtidigt har den andra gruppen en sannolikhet på 0,67, det vill säga ett odds på 

0,67/0,33=2. Delas sedan oddset för den andra gruppen med den första gruppens odds, 

blir det 2/1=2. Det innebär att oddsen för att detta scenario ska inträffa är dubbelt så 

stort för den andra gruppen. B-koefficienten och Exp(B) är två mått som uttrycker 

samma sak fast på två olika sätt (Sundell, 2011).  

 

Sundell (2011) poängterar att om signifikans också är uppnått kan det säkerställas att 

effekten inte är föranledd av en slumpmässig variation. Signifikansen tolkas på samma 

sätt som i linjär regression, det vill säga, sambandet är signifikant om det har ett värde 

som är 0,05 eller lägre. Vissa forskare menar att det finns signifikans då värdet är 0,1, 

men i följande studie anser vi att värdet 0,05 eller lägre ger en högre trovärdighet och 

bättre avspegling av verkligheten och utgår därför utifrån detta (Stafsudd, 2017). 

Tabellen ovan visar enbart två signifikanta samband, vilket är mellan mötesfrekvens och 

informationsinnehåll samt mellan utländskt ägande och informationsinnehåll. Som vi 

ovan nämnt har variablerna informationsinnehåll och mötesfrekvens ett svagt positivt 
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statistiskt samband medan sambandet mellan informationsinnehåll och utländskt ägande 

har ett starkt positivt statistiskt samband.   

 

Det totala antalet som har undersökts i tabellen ovan landar på 84 stycken, då SPSS har 

tagit bort de bolagen med saknad data gällande styrelsekoppling. Därefter finner vi 

måttet overall percentage som beskriver SPSS förmåga att gissa rätt på utfallet. Värdena 

för detta mått har landat runt 60 procent och uppåt. Vidare beskrivs nästkommande mått 

Cox & Snell R Square och Nagelkerke R Square som lättolkade mått gentemot andra, 

därmed har dessa tagits med i tabellen. Måtten liknar vanliga R2 och är anpassade för 

logistisk regression. Gällande båda måtten, innebär högre värden att den oberoende 

variabeln är bättre på att predicera den beroende variabeln (Sundell, 2011). Samtliga 

värdena på dessa två mått i tabellen med den beroende informationsinnehåll ligger runt 

0,1. Detta indikerar på relativt låga värden och tyder på att den oberoende variabeln är 

mindre bra på att predicera den beroende variabeln.  

  

Logistisk regression - Följer 

 B(skattat

) 

Exp(B) Sig. Overall 

Percentag

e 

Nagelkerk

e R Square 

Cox&Snel

l R Square 

Styrelsens styrka 

(dikotom) 

0,644 1,904 0,30

9 

78,8 0,366 0,274 

Styrelsens styrka 

(kvadrat) 

0,025 1,025 0,52

3 

75,3 0,358 0,268 

Styrelsens styrka 0,242 1,274 0,29

8 

75,3 0,366 0,274 

Storlek 0,141 1,152 0,45

5 

69,4 0,360 0,269 

Oberoende bolag 

& ledning  

6,261 523,78

6 

0,03

5 

77,6 0,411 0,307 

Oberoende ägare 4,346 77,156 0,01

5 

74,1 0,429 0,321 

Styrelsekoppling -0,344 0,709 0,17

0 

79,8 0,381 0,285 

Ämbetstid -0,205 0,815 0,06

1 

75,3 0,396 0,296 
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Mötesfrekvens 0,016 1,017 0,76

9 

76,5 0,355 0,265 

VD i styrelse -1,555 0,211 0,01

7 

77,6 0,427 0,319 

Industriellt 10 % 0,708 2,030 0,46

4 

75,3 0,360 0,269 

Utländskt 10 % 0,013 1,013 0,98

6 

75,3 0,354 0,265 

Institutionellt 10 

% 

0,128 1,137 0,81

5 

76,5 0,354 0,265 

Privat 10 % -1,846 0,158 0,00

5 

77,6 0,453 0,339 

Familj 10 % -1,254 0,285 0,04

6 

77,6 0,403 0,301 

Koncentrerat 

ägande 

-1,345 0,261 0,03

9 

77,6 0,406 0,304 

Spritt ägande 1,345 3,837 0,03

9 

77,6 0,406 0,304 

Lönsamhet -0,009 0,991 0,15

4 

77,6 0,386 0,289 

Skuldsättningsgra

d 

0,051 1,052 0,34

7 

76,5 0,374 0,280 

Referensvariabler: PwC, olja & gas, råvaror, teknologi, varor, tjänster, hälsovård och telekom. 

Tabell 7: Samband mellan beroende variabeln följer och oberoende variabler med 

borttagen påverkan av kontrollvariabler. 

 

Tabell 7 är detsamma som tabell 6, men med den beroende variabeln följer istället för 

informationsinnehåll. Här återfinns samma mått som tabellen tidigare. Värdena på B-

koefficienten visar även här både negativa och positiva tal. Detta mått indikerar som 

ovan sagt, oddset eller sannolikheten att något ska inträffa. Är det då ett negativt värde 

på B-koefficienten innebär det att om den oberoende variabeln ökar med 1 så minskar 

logaritmen av oddset för att något ska inträffa. Skulle det förekomma ett positivt värde 

av B-koefficienten, innebär det istället att den naturliga logaritmen ökar av oddset om 

den oberoende variabeln ökar med 1.  
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Exp(B) förklarar som ovan nämnt samma sak som B-koefficienten men på ett 

annorlunda sätt. Vidare har vi signifikansen mellan den beroende variabeln och samtliga 

oberoende variabler. Det gäller detsamma som ovan, det vill säga, ett signifikant 

samband återfinns om värdet är 0,05 eller lägre. Det kan utifrån tabell 7 utläsas att sju 

stycken oberoende variabler är signifikanta med den beroende variabeln följer. Dessa 

variabler är, oberoende bolag och ledning, oberoende ägare, VD i styrelse, privat 

ägande, familjeägande, koncentrerat ägande och spritt ägande. Utifrån ovan nämnda 

signifikanser kan det i den logistiska regressionen (Tabell 7) ovan utläsas att 

oberoendegrad mot bolag och ledning har det starkaste, positiva statistiska sambandet 

med den beroende variabeln följer. Samtidigt har privat ägande istället det starkaste 

negativa statistiska sambandet till variabeln följer.   

 

Nästkommande mått är overall percentage ligger för samtliga oberoende variabler på 70 

procent och över, vilket indikerar på en bättre predicering än tabell 6. Slutligen kan 

måtten Cox & Snell R Square och Nagelkerke R Square utläsas i tabellen. Uppnår 

måtten högre värden, indikerar det på att den oberoende variabeln är bättre på att 

predicera den beroende variabeln. Måtten är anpassade till logistisk regression och kan 

tillsammans jämföras med R2 (Sundell, 2011). Utifrån tabellen kan det utläsas att 

samtliga värdena på dessa två mått med den beroende följer ligger runt 0,2 samt 0,3 och 

uppåt. Detta indikerar på relativt låga värden och tyder på att den oberoende variabeln 

är mindre bra på att predicera den beroende variabeln (Sundell, 2011).   

 

7.2.4 Sammanställning av resultat 

I tabellerna nedan har en sammanställning av samtliga oberoende variablers samband 

gjorts. Då studien utgår från två beroende variabler, har två enskilda tabeller tagits fram 

för dessa. De visar på vilka variabler som har samt inte har ett samband gentemot 

studiens två beroende variabler, informationsinnehåll och följer. Tabellerna utgörs av tre 

staplar gällande om det finns positivt eller negativt samband. Den första stapeln 

beskriver de predicerade resultaten som tagits fram av uppsatsens forskare. Dessa har 

sin utgångspunkt i tidigare studier kring IAF. Nästföljande stapel beskriver de statistiska 

samband som tagits fram ur korrelationsanalysen (Bilaga B). Tredje och sista stapeln 

visar de statistiska samband som framkommit ur den logistiska regressionen (Tabell 6; 

Tabell 7).  
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Sammanställning av resultat - Informationsinnehåll 

  Predicerad 

riktning 

Korrelationsanalys Logistisk 

regression 

 

 

 

Styrelse 

Stark styrelse +   

Storlek +   

Oberoende bolag 

& ledning 

+   

Oberoende ägare +   

Styrelsekoppling +   

Ämbetstid -   

Mötesfrekvens + - + 

VD VD i styrelse +   

 

 

 

Ägartyp 

Industriellt 10 % +   

Utländskt 10 % + + + 

Institutionellt 10 % +   

Privat 10 % -   

Familj 10 % -   

 

Ägarstruktur 

Koncentrerat 

ägande 

-   

Spritt ägande +   

 

Bolag 

Lönsamhet -   

Skuldsättningsgrad -   

Tabell 8: Sammanställning av resultat - Informationsinnehåll 
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Sammanställning av resultat - Följer 

  Predicerad 

riktning 

Korrelationsanalys Logistisk 

regression 

 

 

 

Styrelse 

Stark styrelse +   

Storlek +   

Oberoende bolag & 

ledning 

+ + + 

Oberoende ägare + + + 

Styrelsekoppling +   

Ämbetstid -   

Mötesfrekvens +   

VD VD i styrelse +  - 

 

 

 

Ägartyp 

Industriellt 10 % +   

Utländskt 10 % +   

Institutionellt 10 % +   

Privat 10 % - - - 

Familj 10 % -  - 

 

Ägarstruktur 

Koncentrerat ägande -  - 

Spritt ägande +  + 

 

Bolag 

Lönsamhet -   

Skuldsättningsgrad +   

Tabell 9: Sammanställning av resultat – Följer 
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7.3 Analys kring hypoteserna  

7.3.1 Styrelse  

7.3.1.1 Styrelsens styrka 

Hypotes 1a: En stark styrelse är positivt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 1b: En stark styrelse är positivt korrelerad till användning av IAF. 

 

Valet till hypotesen ovan bygger på bland annat Rose et al. (2013) samt IIARF (2003) 

argument gällande påverkan som en styrelses styrka har på internrevisionens 

objektivitet. I en större styrelse med hög auktoritet, återfinns fler synpunkter. Rose et al. 

(2013) menar därmed att bolag vars styrelse är stark, som väljer att använda IAF inte 

alltid medför bättre styrning och kontroll. Utan kvaliteten på IAF beror istället på 

styrelsens styrka. IIARF (2003) poängterar att då styrelsens och revisionsmedarbetares 

makt ökar samtidigt som ledningens påverkan på internrevision minskar, återfinns ett 

ökat oberoende och objektivitet hos IAF. Det kan dock ses som problematiskt att hitta 

balansen då styrelsen anses som en mäktig enhet och internrevisorerna arbetar åt 

styrelsen. Resultaten som tagit fram ur både korrelationsanalysen samt den logistiska 

regressionen visar inget statistisk samband vilket innebär att hypotesen förkastas. Det 

återfinns alltså varken signifikans mellan bolags användning av IAF och styrelsens 

styrka eller mellan bolags informationsinnehåll av förklaringen gällande IAF och 

styrelsen styrka. Att ingen signifikans finns kan bero på att alla indexets faktorer inte 

har signifikans med studiens beroende variabler. 

 

Det valdes i studien att göra ett index av fem faktorer som kommer att presenteras var 

och en för sig nedan. Detta gjordes för att nå en enklare och snabbare definition på hur 

stark ett bolags styrelse anses vara. Att studien har utgått från just dessa faktorer för att 

definiera vad en stark styrelse är, kan diskuteras då det finns ett antal studier som 

definierat stark styrelse annorlunda (Sapp, 2008). Om en stark styrelse definierats av 

andra komponenter, finns möjligheten att ett statistiskt samband hade funnits. Till 

försök om att finna signifikans har variabeln styrelsens styrka även kodats som en 

dikotom variabel, det vill säga med två möjliga värden, istället för värdena noll till sex. 

Det har även testats att sätta indexet för styrelsens styrka i kvadrat. Dock har ingen av 

dessa variabler haft ett statistiskt samband med någon av studiens beroende variabler. 

Därav förkastas både hypotes 1a samt 1b. 
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7.3.1.2 Styrelsens storlek  

Hypotes 2a: En stor styrelse är positivt korrelerad till ett utförligt informationsinnehåll 

i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 2b: En stor styrelse är positivt korrelerad till användning av IAF. 

 

En av faktorerna som indexet styrelsens styrka är byggt på är styrelsens storlek. 

Agentteorin menar att för företag med mycket informationsasymmetri är en stor styrelse 

är att föredra då fler personer ger en bättre övervakning då övervakning är en viktig post 

(Kiel & Nicholson, 2003). Nackdelarna som en stor styrelse kan innebära är att det tar 

lång tid innan styrelsen är överens och de därav kan ta beslut lättare när normer följs. En 

stor styrelse anses dock ha en bättre rådgivande roll än en liten styrelse, då flera åsikter 

ges (Dalton et al., 1999; Nicholson & Kiel, 2004; Pfeffer, 1972). Då Norman et al. 

(2010) menar att det är styrelsen som påverkar bolagets val kring användningen av IAF 

leder det till en antydan till ett positivt samband mellan stor styrelse och både utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen samt användning av IAF. 

 

Studien visar däremot i de logistiska regressionerna (Tabell 6; Tabell 7) att inget 

statistiskt samband finns mellan dessa variabler. Med detta menas att styrelsens storlek 

inte påverkar bolagets val kring användning av IAF. Styrelsens storlek påverkar inte 

heller bolagets informationsinnehåll i förklaringen kring valet av användningen av IAF. 

I studiens korrelationsanalys (Bilaga B) finns inte heller någon signifikans mellan stor 

styrelse och utförligt informationsinnehåll. Däremot finns ett statistiskt positivt 

samband mellan stor styrelse och följer. Med detta menas att med kontrollvariablernas 

påverkan så använder bolag, med en stor styrelse, sig av IAF. Detta bidrar till att visa att 

studiens kontrollvariabler har stor påverkan på dessa variabler. Utifrån studiens 

logistiska regressioner (Tabell 6; Tabell 7) så förkastas både hypotes 2a samt 2b. 

 

7.3.1.3 Styrelsens oberoendegrad  

Hypotes 3a: En hög oberoendegrad gentemot bolaget och dess ledning i styrelsen är 

positivt korrelerad till ett utförligt informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 3b: En hög oberoendegrad gentemot bolaget och dess ledning i styrelsen är 

positivt korrelerad till användning av IAF. 
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Hypotes 4a: En hög oberoendegrad gentemot större aktieägare i styrelsen är positivt 

korrelerad till ett utförligt informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 4b: En hög oberoendegrad gentemot större aktieägare i styrelsen är positivt 

korrelerad till användning av IAF.  

 

En styrelse oberoendegrad är en andra faktor som används vid definition av stark 

styrelse. I denna studie har det setts till både oberoende gentemot bolag och ledning 

samt till större ägare. Anledning till valda hypoteser kring oberoendegrad bygger på att 

andelen oberoende speglar sig i kvaliteten på de arbete en styrelse genomför. 

Agentteorin beskriver att en hög oberoendegrad i styrelsen är en viktig faktor för att 

uppnå bra övervakning (Fama, 1980). På samma gång menar den institutionella teorin 

att aktieägare får ett högre förtroende för en styrelse vars oberoendegrad är hög (Joseph, 

Ocasio & Mcdonnell, 2014). Detta kan bero på att en styrelse vars oberoendegrad är hög 

har en större vilja att granska den interna kontrollen i bolaget samt redovisa sitt arbete. 

En hög oberoendegrad kan även ses som ett incitament för att uppnå högre legitimitet 

från ägarna (Sun et al., 2012).  

 

Hypotesen visar ett positivt statistiskt samband i den logistiska regressionen (Tabell 7) 

mellan oberoendegrad mot bolag samt ledning och bolags användning av IAF. Gällande 

informationsinnehållet i förklaringen vid val av användning av IAF visar den logistiska 

regressionen (Tabell 6) ingen signifikans. Korrelationsanalysen (Bilaga B) visar 

liknande samband då ingen signifikans finns för både oberoende variabler gentemot 

informationsinnehåll, men att både oberoende variabler har positiva statistiska samband 

med att bolaget använder IAF. Detta betyder att hypotes 3a och 4a förkastas, medan 

hypotes 3b och 4b accepteras. 

 

7.3.1.4 Styrelsens styrelsekoppling 

Hypotes 5a: En hög grad av styrelsekopplingar är positivt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF 

Hypotes 5b: En hög grad av styrelsekopplingar är positivt korrelerad till användning 

av IAF. 

 

I en styrelse där ledamöterna har flera styrelseposter anses det finnas mycket kompetens 

och expertis (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983; Carcello et al., 2002). Detta beror på 
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att ledamöterna tar lärdom från en styrelse och sedan bidrar med denna lärdom till nästa 

styrelse. På så sätt sprids kunskapen snabbare och styrelsen med flera 

styrelsekopplingar tar in kompetens från andra styrelsers arbete (Haunschild, 1993; 

Pfeffer & Salancik, 1978). Då isomorfism även kan ses i styrelser, det vill säga att det 

finns en benägenhet att efterlikna varandra, (Haunschild & Beckman, 1998) kan det 

anses att styrelsen tenderar att ta efter användandet av IAF och även en bra och utförlig 

förklaring till valet. Därav hypotesens positiva samband till en hög styrelsekoppling. 

 

Dock visar studiens resultat i de logistiska regressionerna (Tabell 6; Tabell 7) att inget 

statistiskt samband finns. Detta varken mellan informationsinnehållet eller användandet 

av IAF. Det kan bero på att ledamöter sitter i olika sorters organisationer och styrelsen 

därav anser att detta inte är något som bör efterföljas då det inte är tillämpbart i deras 

organisation. Även i studiens korrelationsanalys (Bilaga B) kan ingen signifikans 

utläsas. Därmed förkastas hypotes 5a och 5b. 

 

7.3.1.5 Styrelsens ämbetstid  

Hypotes 6a: En styrelse med lång ämbetstid är negativt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 6b: En styrelse med lång ämbetstid är negativt korrelerad till användning av 

IAF. 

 

Ämbetstid är den fjärde faktorn som finns med i definitionen av styrelsens styrka 

(Hoitash et al., 2009). En styrelse med lång ämbetstid anses ha en bra sammanhållning. 

Detta eftersom de arbetat tillsammans under en längre tid, samt skapat gemensamma 

rutiner. Det återfinns också mer kännedom kring bolaget av en styrelse med en lång 

ämbetstid. Det kan dock innebära vissa nackdelar, exempelvis att ett smalare synsätt 

återfinns. Det bidrar till ett mindre utfall av nya idéer och tankar, och därmed färre 

förändringar. Det kan vara viktigt att få nya perspektiv och andra synsätt på en 

organisation, det vill säga, nya personers åsikter. Det kan dock finnas flera åsikter 

parterna sinsemellan, även om båda arbetar utefter bolagets bästa. Slutligen landar 

hypotesen i att en styrelse med lång ämbetstid är negativt korrelerad till utförligt 

informationsinnehåll samt användning av IAF. Detta beror på att en styrelse med lång 

ämbetstid anses mindre villiga och benägna till att genomföra förändringar (Hambrick 
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& Mason, 1984). Där en påverkande faktor kan vara att IAF är en funktion som har fått 

fart under senare år (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017).  

 

Studiens logistiska regressioner (Tabell 6; Tabell 7) visar inte på någon signifikans med 

varken variabeln följer eller informationsinnehåll. Inte heller i studiens 

korrelationsanalys (Bilaga B) finns signifikans mellan dessa variabler. Detta tyder på att 

trots kontrollvariablernas påverkan finns inget statistiskt samband mellan dessa 

variabler. Därav kommer både hypotes 6a och 6b att förkastas. 

 

7.3.1.6 Styrelsens mötesfrekvens  

Hypotes 7a: En styrelse med hög mötesfrekvens är positivt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 7b: En styrelse med hög mötesfrekvens är positiv korrelerad användning av 

IAF. 

 

Sista faktorn som anses påverka styrelsens styrka är styrelsens mötesfrekvens (Hoitash 

et al., 2009). En styrelse med flera sammanträden anses ta mer genomtänkta och 

motiverade beslut (Tagesson & Collin, 2016). Detta kan dock ifrågasättas då det även 

kan anses att en styrelse behöver träffas mer frekvent då de inte kommer överens och 

det därmed tar längre tid. Enligt Vafeas (1999) har styrelser med flera oberoende 

ledamöter ett större antal möten per år än styrelser med mindre oberoende ledamöter. 

Därav borde båda dessa ha samma riktning på sitt statistiska samband.  

 

Studien visar dock i den logistiska regressionen (Tabell 7) att en hög mötesfrekvens inte 

har ett statistiskt samband gentemot användning av IAF, vilket båda ledamöters 

oberoendegrad har. En hög mötesfrekvens har, till skillnad från ledamöters 

oberoendegrad, ett positivt statistiskt samband till utförligt informationsinnehåll. Enligt 

studiens korrelationsanalys (Bilaga B) finns dock ett svagt positivt samband mellan 

mötesfrekvens och oberoendegrad mot större ägare, vilket inte finns till oberoendegrad 

gentemot bolaget och ledningen. Detta betyder att inget samband finns med 

användandet av IAF, medan det finns ett positivt samband mellan utförligt 

informationsinnehåll och hög mötesfrekvens. Detta tyder på att Bolags vars styrelser har 

frekventa möten tenderar till att ha utförligt informationsinnehåll i förklaringarna i 
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bolagets årsredovisning. Med detta sagt så accepteras hypotes 7a, medan hypotes 7b 

förkastas. 

 

7.3.2 VD 

Hypotes 8a: En VD i styrelsen är positivt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 8b: VD i styrelsen är positivt korrelerad till användning av IAF. 

 

Denna hypotes grundar sig i en belgisk studie där ett samband mellan Vd:n och IAF kan 

påvisas. Studien menar att Vd:n vill försäkra sig om att en extern part granskar den 

interna kontrollen och därmed uppfyller en hög kvalitet genom att använda sig av IAF. 

Författarna till studien menar dock att även om Vd:n värderar IAF högt, kan det tar ett 

antal år innan hela bolaget accepterar införandet. Detta beror på att IAF anses som en 

långsiktig förändring och inget som sker under en natt (Sarens & De Beelde, 2006). 

Utifrån detta har hypotesen tagits fram och sitter Vd:n i styrelsen kommer det finnas 

potential till att bolaget har ett utförligt informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF 

samt till användandet av IAF, det vill säga, att den är positiv korrelerad. Studiens 

logistiska regression (Tabell 7) visar på ett negativt statistiskt samband mellan att 

bolaget följer koden om IAF och VD i styrelse, vilket är motsatt riktning gentemot 

studiens hypotes och därmed förkastas hypotes 8b. Gällande sambandet mellan utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF och VD i styrelse återfinns ingen 

signifikans i varken korrelationsanalys (Bilaga B) eller logistisk regression (Tabell 6) 

och därmed förkastas även hypotes 8a.  

 

7.3.3 Ägartyper  

7.3.3.1 Industriellt ägande  

Hypotes 9a: Industriellt ägande är positivt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 9b: Industriellt ägande är positivt korrelerad till användning av IAF. 

 

Collin et al. (2012) beskriver att industriella ägare besitter kunskaper och deltagande av 

verksamheten vilket medför att de arbetar starkt med övervakning av ledningen. Deras 

kunskaper samt närhet till de investerade bolagen kan medföra minskat agentproblem. 

Detta leder till att övervakning och granskning anses som en viktig del. Ett 
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övergripande syfte hos ägare är att uppnå så hög avkastning som möjligt, där kontroll 

och granskning anses som viktiga funktioner för att nå det. Hypoteserna som tagits 

fram, bygger på att bolag med industriellt ägande har ett positivt samband med att följa 

koden om IAF samt ha ett utförligt informationsinnehåll i sin förklaring. Studiens 

resultat påvisar ingen signifikans mellan någon av variablerna i varken de logistiska 

regressionerna (Tabell 6; Tabell 7) eller korrelationsanalysen (Bilaga B) och därmed 

förkastas hypotes 9a och 9b.   

7.3.3.2 Utländskt ägande  

Hypotes 10a: Utländskt ägande är positivt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 10b: Utländskt ägande är positivt korrelerad till användning av IAF. 

 

Hypotesen kring utländskt ägande baseras på Leuz et al. (2010) forskning kring 

informationsasymmetrin samt övervakning av utländskt ägande. De menar att kravet på 

övervakning stärks då det finns utländska ägare med i ägarbilden. Detta beror 

exempelvis på att utländska ägare saknar den makt som inhemska ägare besitter. Därav 

förespråkar utländska ägare IAF (Shleifer & Vishny, 1997). 

 

Utifrån den logistiska regressionen (Tabell 6) kan det utläsas att utländska ägare har ett 

positivt statistiskt samband med utförligt informationsinnehåll i sina förklaringar. Dock 

existerar inte ett statistiskt samband till användandet av IAF enligt den logistiska 

regressionen (Tabell 7). Detta motsäger ovan forskare som menar att ett positivt 

samband även finns mellan utländska ägare och användandet av IAF. Även i 

korrelationsanalysen (Bilaga B) finns ett statistiskt positivt samband mellan dessa 

variabler, vilket visar att trots påverkan av studiens kontrollvariabler syns ett positivt 

samband. Utfallet som resultatet ger kan argumenteras genom att bolag med utländska 

ägare vill ange sina skäl till varför bolaget tagit sina beslut. Det är möjligt att de har en 

annan sorts övervakning som anses räcka.  Detta leder till att hypotes 10a accepteras 

medan 10b förkastas.  

 

7.3.3.3 Institutionellt ägande  

Hypotes 11a: Institutionellt ägande är positivt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 11b: Institutionellt ägande är positivt korrelerad till användning av IAF. 
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Det institutionella ägandet har med åren nått en ökning i stora delar av världen. Det har 

medfört olika följder, där det i Sverige har gått från ett koncentrerat ägande till mer 

spritt. Detta innebär att arbetssättet behöver förändras och fokus bör landa på andra 

områden. I om med förändringen krävs det en mer aktiv roll med mer 

övervakningsarbete för att minska agentproblemet som återfinns i organisationerna. 

Långsiktighet är en viktig faktor för organisationer att sträva efter där granskning och 

uppföljning borde prioriteras. Detta genom att använda sig av en granskningsfunktion 

som IAF. På så sätt kan ett minskat agentproblem samt en mer långsiktig utveckling 

uppnås.  

 

Det återfinns inte något statistiskt samband mellan varken följer eller 

informationsinnehåll och institutionella ägandet enligt studiens logistiska regressioner 

(Tabell 6; Tabell 7). Ingen signifikans finns heller i studiens korrelationsanalys (Bilaga 

B). Detta innebär att bolag som har ett institutionellt ägande tenderar inte att följa koden 

om IAF och heller inte inneha ett utförligt informationsinnehåll i förklaringen gällande 

IAF. Anledning till varför ingen signifikans finns kan bero på att ett koncentrerat 

ägande har varit dominant och bolag därmed inte haft samma behov av en 

granskningsfunktion under tidigare år. Det spridda ägandet har inneburit ett större 

behov av granskning och det finns risk att bolag inte har hängt med utvecklingen. Att de 

inte än har insett vikten av en granskningsfunktion. Därmed ingen signifikans och 

hypotes 11a och 11b förkastas.  

 

7.3.3.4 Privat ägande  

Hypotes 12a: Privat ägande är negativt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 12b: Privat ägande är negativt korrelerad till användning av IAF. 

 

Kring argumenten för riktningen på sambandet mellan privat ägande och utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen vid val av användning av IAF finns det olika 

synpunkter från olika forskare. Christopher et al. (2009) menar att IAF fungerar som en 

intern upplärning, medan Goodwins (2004) argumenterar att IAF är mer etablerat i 

bolag med statligt ägande. Spraakman (1985) menar även att statligt ägda bolag får en 

större förbättring gällande effektiviteten än vad privatägda bolag får. 
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Denna studies resultat gällande hypotes 12b överensstämmer med flertalet forskares 

argument (Goodwins, 2004; Madawaki et al., 2017; Spraakman, 1985). Detta då det 

finns ett statistiskt negativt samband mellan privat ägande och användning av IAF i 

både korrelationsanalysen (Bilaga B) samt den logistiska regressionen (Tabell 7). Det 

betyder att ett negativt statistiskt samband finns mellan dessa variabler även om 

studiens kontrollvariablers påverkan inkluderas. Dock finns inget samband mellan 

privat ägande och utförligt informationsinnehåll, detta i varken korrelationsanalys 

(Bilaga B) eller logistisk regression (Tabell 6). Detta betyder att då ett bolag är privatägt 

tenderar det att inte att använda sig utav IAF, dock finns det inget samband till hur 

utförligt informationsinnehållet i deras förklaring till deras val är. Med detta sagt, 

accepteras hypotes 12b medan hypotes 12a förkastas.  

 

7.3.3.5 Familjeägande  

Hypotes 13a: Familjeägande är negativt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 13b: Familjeägande är negativt korrelerad till användning av IAF.  

 

Daily och Dollinger (1992) menar att familjeägda företag inte har samma behov av 

övervakning. Detta beror på att ledning och ägare har en nära relation, vilket menas med 

att människan som besitter ägandet, besitter även kontrollen. Det finns därmed mindre 

informationsasymmetri samt agentkostnader i sådana bolag, vilket medför det minskade 

behovet av övervakning, och därmed IAF. Familjeföretag har heller inte samma behov 

av att utge utförlig och företagsspecifik förklaringen till sitt val kring IAF (Åslund & 

Yousef, 2011).  Därmed fick det predicerade utfallet för båda hypoteserna kring denna 

ägartyp en negativ riktning. 

 

Denna studie visar i den logistiska regressionen (Tabell 7) att ett negativt statistiskt 

samband finns mellan familjeägande och användande av IAF. I korrelationsanalysen 

(Bilaga B) finns däremot ingen signifikans, vilket leder till att ett negativt samband 

endast finns då kontrollvariablernas påverkan exkluderas. Detta leder till att hypotes 13b 

accepteras men hypotes 13a gällande utförligt informationsinnehåll förkastas då ingen 

signifikans finns mellan dessa variabler i varken korrelationsanalysen (Bilaga B) eller 

den logistiska regressionen (Tabell 6).  
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7.3.4 Ägarstruktur  

7.3.4.1 Spritt ägande  

Hypotes 14a: Spritt ägande är positivt korrelerad till ett utförligt informationsinnehåll i 

förklaringen vid val av användning av IAF. 

Hypotes 14b: Spritt ägande är positivt korrelerad till användning av IAF. 

 

Bolag med spritt ägande tenderar att inte styras enligt den enskilda ägarens intresse. 

Därav skapas fler konflikter som ökar behovet av övervakning i organisationen. 

Konflikterna bland ägarna beror på att ägare drivs av egenintresse och tänker därav 

endast på sitt eget bästa. På grund av dessa konflikter är bolag med ett spritt ägande i 

större behov av extra kontroller och övervakning (Carey et al., 2013; Davis et al., 1997; 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2018e). Detta leder till att bolag med spritt ägande 

tenderar att ha ett utförligt informationsinnehåll gällande deras val av att använda IAF.  

 

Studiens logistiska regression (Tabell 7) stämmer överens med tidigare forskare 

(Adams, 1994; Carey et al., 2000; Carey et al., 2013; Davis et al., 1997) gällande att det 

finns ett positivt statistiskt samband mellan spritt ägande och användandet av IAF. I 

studiens korrelationsanalys (Bilaga B) finns dock inte detta samband, vilket påvisar att 

kontrollvariablerna har en stor påverkan på sambandet. Det finns inte heller någon 

signifikans mellan spritt ägande och utförligt informationsinnehåll i förklaringarna i 

varken korrelationsanalysen (Bilaga B) eller i den logistiska regressionen (Tabell 6), 

vilket betyder att hypotes 14a förkastas. Medan hypotes 14b accepteras. Utifrån detta 

kan det sammanfattas att ett bolag med spritt ägande tenderar att använda sig av IAF, 

men att inget samband finns till förklaringens utförlighet av bolagets val.  

 

7.3.4.2 Koncentrerat ägande  

Hypotes 15a: Koncentrerat ägande är negativt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 15b: Koncentrerat ägande är negativt korrelerad till användning av IAF. 

 

Hypotesen kring koncentrerat ägande baseras på att stora ägare är mer drivna till att 

utöva den största makten och därav även kunna kontrollera bolaget (Shleifer & Vishny, 

1997). Agentproblem i bolag med ett koncentrerat ägande föreligger, till skillnad från 
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spritt ägande, mest bland aktieägarna. Därav tenderar övervakningen i de nedre nivåerna 

av bolagets verksamhetsstyrning inte vara lika efterfrågat i dessa bolag (Smith et al., 

2015).  

 

Varken i studiens korrelationsanalys (Bilaga B) eller logistiska regression (Tabell 6) 

finns signifikans mellan informationsinnehåll och koncentrerat ägande. Detta påvisar att 

inget statistiskt samband finns och därmed förkastas hypotes 15a. I studiens andra 

logistiska regression (Tabell 7) visas dock ett statistiskt negativt samband mellan följer 

och koncentrerat ägande. Korrelationsanalysen (Bilaga B) visar dock inte på någon 

signifikans gällande dessa variabler. Detta betyder att med studiens kontrollvariablers 

påverkan finns ingen signifikans, men utan kontrollvariablernas påverkan har 

koncentrerat ägande ett negativt statistiskt samband med följer. Alltså tenderar bolag 

med koncentrerat ägande att inte använda sig av IAF. Det visar att resultatet av tidigare 

studier gällande användandet av IAF överensstämmer med hypotes 15b som alltså 

accepteras. Däremot stämmer forskningen gällande hypotes 15 inte överens med 

studiens resultat, vilket resulterar i att hypotesen förkastas. 

 

7.3.5 Bolag  

7.3.5.1 Lönsamhet  

Hypotes 16a: Ett bolag med bra lönsamhet är negativt korrelerad till ett utförligt 

informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 16b: Ett bolag med bra lönsamhet är negativt till användning av IAF. 

 

Anledningen till hypotesens riktning baseras exempelvis på MacNeil och Li (2006) 

studie som visar att då ett bolag har bra lönsamhet ställs inga krav gällande följning av 

koden. Denna hypotes stärks mer genom Åslund och Yousef (2011) som också påvisar 

att bolag med bra lönsamhet tenderar att avvika mer från koden. Gällande bolags 

informationsinnehåll visar Kluijtmans (2016) studie att inget samband finns. Då det 

anses mer accepterat att bolag med bra lönsamhet inte följer koden kan det även anses 

vara mer accepterat att de inte har ett utförligt informationsinnehåll till varför.  

 

Denna studies resultat (Bilaga B; Tabell 6; Tabell 7) visar att båda variabler, 

informationsinnehåll och följer, inte har något statistiskt samband till variabeln 

lönsamhet. Detta påvisas i varken korrelationsanalysen (Bilaga B) eller i studiens två 
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logistiska regressioner (Tabell 6; Tabell 7). Det betyder att både hypotes 16a och 16b 

förkastas, och tidigare studiers resultat överensstämmer inte med denna studies resultat.  

 

7.3.5.2 Skuldsättningsgrad  

Hypotes 17a: Ett bolag med hög skuldsättningsgrad är negativt korrelerad till ett 

utförligt informationsinnehåll i förklaringen gällande IAF. 

Hypotes 17b: Ett bolag med hög skuldsättningsgrad är positivt korrelerad till 

användning av IAF.  

 

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som visar ett bolags finansiella styrka, det vill säga, 

relationen mellan dess skulder och egna kapital. Nyckeltalet kan ses som bolagets 

känslighet för räntehöjningar. Det innebär att bolag som har större andel skulder, 

gentemot det egna kapitalet kan drabbas av negativa följder. Med detta sagt kan det 

konstateras att en högre skuldsättningsgrad resulterar i högre risk. Goodwin och Kent 

(2006) beskriver att en högre risk och större osäkerhet kan lösas genom att införa en 

IAF. Samtidigt skriver Larsson och Ledström (2008) att bolag som har en IAF tenderar 

att ha en högre skuldsättningsgrad. Gällande informationsinnehållet i förklaringen till 

valet av IAF beskriver Hooghiemstra (2012) att bolag med en hög skuldsättningsgrad 

tenderar att ha mer generella förklaringar som inte har någon som helst koppling till 

företaget.  

 

I denna studie har inget statistiskt samband påträffats i resultaten (Bilaga B; Tabell 6; 

Tabell 7) mellan skuldsättningsgrad och om bolaget följer koden om IAF, och inte 

heller till informationsinnehållet i förklaringen. Detta varken genom korrelationsanalys 

(Bilaga B) eller logistisk regression (Tabell 6; Tabell 7). Därav förkastas både hypotes 

17a och 17b.          

 

7.3.6 Sammanställning av hypotestestande analyser 

Utifrån studiens totala 34 hypoteser, varav hälften delhypoteser, har totalt nio statistiska 

samband hittats. Sju av de statistiska sambanden finns till studiens beroende variabel 

följer. Resterande två statistiska samband finns till den beroende variabeln 

informationsinnehåll. Utifrån detta kan det tolkas att det finns fler statistiska samband 

till den beroende variabeln följer.  
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Av de sju statistiska sambanden som finns gentemot den beroende variabeln följer är 

fem av dem i samma riktning som tidigare förutspåtts i hypoteshärledningen. Dessa 

oberoende variablerna är: styrelsens oberoende gentemot bolag och ledning, styrelsens 

oberoende gentemot större ägare, privat ägande, koncentrerat ägande och spritt ägande. 

De andra två oberoende variablerna, VD i styrelsen och familjeägande, som har 

statistiska samband med denna beroende variabeln, har resultatet motsatt riktning 

gentemot det predicerade utfallet. Av de sju statistiska sambanden med variabeln följer 

är tre stycken av dem positiva och fyra stycken av dem negativa. De som är positiva 

hade en positiv riktning redan i hypoteshärledningen, medan två av de negativa 

sambanden hade ett positivt samband i hypotesen men visade ett negativt samband i 

resultatet.  

 

Till den beroende variabeln informationsinnehåll finns endast två statistiska samband 

med de oberoende variablerna. Dessa är: mötesfrekvens och utländskt ägande. Både 

dessa samband har en positiv riktning som det även har i det predicerade utfallet. De få 

statistiska samband med den beroende variabeln informationsinnehåll påvisar att det 

inte finns tydliga faktorer som leder till signifikans med denna variabel. Alltså är det 

svårt att beskriva ett typföretag som har ett utförligt och företagsspecifikt 

informationsinnehåll. 

 

I studien har kontrollvariabler använts. Dessa är revisionsbyråerna KPMG, EY och 

Deloitte, sektorerna finans och industri samt tillgångar. Utifrån korrelationsanalysen 

(Bilaga B) som framtagits i studien kan det utläsas två statistiska samband mellan den 

beroende variabeln följer och kontrollvariablerna finanssektorn och tillgångar. Det 

återfinns ett svagt till medelmåttigt positivt statistiskt samband mellan den beroende 

variabeln följer och kontrollvariabeln tillgångar. Samtidigt återfinns ett svagt till 

medelmåttigt negativt statistiskt samband mellan den beroende variabeln följer och 

kontrollvariabeln finanssektorn.  

 

I korrelationsanalysen (Bilaga B) kan även sambandet mellan studiens två beroende 

variabler utläsas. Då signifikansen är 0,064, anses variablerna inte ha ett statistiskt 

samband då studien utgår från signifikans på 95-procentsnivån. Skulle studien istället 

utgå från signifikans på 90-procentsnivån, hade signifikans uppnåtts. Detta hade gett 

variablerna ett positivt samband då korrelationskoefficienten är 0,202. Med detta menas 
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att bolag som använder IAF även tenderar till att ge utförligare informationsinnehåll till 

varför de följer koden, medan bolag som inte använder IAF tenderar att ha sämre och 

mer generellt informationsinnehåll. Sambandet går emot principen “följa eller förklara” 

som påpekar att det är av största vikt att förklara varför bolaget inte valt att följa koden 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017). Denna studie visar tvärtom, att det är 

bolagen som följer koden som ger ett utförligare informationsinnehåll till varför och hur 

de valt att följa koden. 

 

7.4 Teoretisk förankring 

I detta avsnitt kommer hypotesernas resultat att kopplas till studiens teorier, agent- och 

institutionell teori samt till hänvisad tidigare forskning. Hypotesprövningen visar att 

fem av studiens nio signifikanser mellan oberoende variabler och de beroende variabler 

är förankrade till ägare. Detta gör att utifrån studiens oberoende variabler så anses det 

vara ägarna som har störst påverkan till valet av informationsinnehåll och valet till 

användning av IAF. De andra fyra statistiska sambanden är dock härledda till styrelsen, 

vilket visar att även dessa har en stor påverkan. Av dessa skäl anses båda teorier ha stor 

relevans för studien. 

 

Av de fyra statistiska samband som finns mellan styrelsen och studiens beroende 

variabler är VD i styrelsen en av dessa. Trots att vi kategoriserat detta under Vd:n 

inkluderar vi denna oberoende variabeln i styrelse kategoriseringen då variabeln är 

gällande om Vd:n har en plats i styrelsen. Det har gjorts en uppdelning av de statistiska 

sambanden som i studien har hittats utifrån de två grundläggande teorierna som har 

använts uppsatsen igenom. Den institutionella teorin bygger på strävan efter legitimitet. 

Sättet bolag agerar på, att följa de normer och regler som återfinns i den sociala 

omgivningen med strävan efter att efterlikna eller helt och hållet kopiera andra bolag för 

att uppnå legitimitet (Deegan & Unerman, 2011).  

 

Denna studie har visat på ett statistiskt samband mellan variabler kring styrelsen. 

Styrelsen använder sig av verktyg och arbetssätt för att uppnå legitimitet, vilket kan 

vara en faktor som förklarar signifikansen. Det anses viktigt att ha ledamöter som har en 

hög legitimitet i sin styrelse, då det skapar förtroende gentemot bolagets intressenter, 

vilket tyder på ett samband mellan styrelsen och den institutionella teorin (Joseph et al., 

2014). I senare avsnitt görs även en diskussion kring relationen mellan agentteorin och 
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bolagets ägande. Där de statistiska samband som har hittats gällande ägande diskuteras 

utifrån agentteorin och dess innebörd. Agentproblemet är något som återfinns i alla 

organisationer och dess nivåer, även så informationsasymmetri. Detta då parter styrs av 

egenintresse, det vill säga gör allt utifrån sitt eget bästa (Jensen & Meckling, 1976; 

Knapp et al., 2011).  

 

7.4.1 Institutionell teori och styrelse 

Av de fyra statistiska samband som utifrån styrelsen hittats, är tre av dessa kopplade till 

den beroende variabeln följer och en till den beroende variabeln informationsinnehåll. 

Variablerna oberoendegrad till både bolag och ledning samt större ägare är två av dessa 

variabler som har signifikans, vilket är en faktor som kan leda till hög legitimitet. Detta 

då det i studien har hittats ett positivt statistiskt samband mellan oberoendegrad och 

användning av IAF (Bilaga B; Tabell 7). Även tidigare forskning tyder på ett positivt 

samband mellan dessa variabler (Sun et al., 2012). Vanligtvis sitter en ledamot inte 

enbart i en styrelse utan ett flertal, vilket medför att denna person har möjlighet att ta 

med sig kunskaper och idéer från ett bolag till ett annat (Haunschild, 1993; Pfeffer & 

Salancik, 1978). Därmed kommer den institutionella teorin samt begreppet isomorfism 

in, och sättet att efterlikna sina konkurrenter i strävan efter legitimitet (Deegan & 

Unerman, 2011).  

 

VD i styrelse är den tredje variabeln som har ett samband till den beroende variabeln 

följer. Det predicerade utfallet grundar sig på studie av Sarens och De Beelde (2006), 

som menar att Vd:n prioriterar en extern part som granskar den interna kontrollen i 

bolaget, för att försäkra sig om att hög kvalitet uppnås. Det vill säga, ett positivt 

statistiskt samband. Även Cooper et al. (1996) påpekar att det finns en relation mellan 

Vd:n och IAF, då Vd:n anser detta som en viktig del i ett bolag. Det kan från den 

logistiska regressionen (Tabell 7) utläsas att det finns ett negativt statistiskt samband 

mellan variablerna VD i styrelse och följer. Detta innebär att bolag vars VD sitter i 

styrelsen tenderar till att inte använda en IAF, och bolag där Vd:n inte sitter i styrelsen 

tenderar att använda sig av en IAF. Genom att Vd:n inte sitter med i styrelsen har denne 

inte samma möjlighet till att ge åsikter och påverka med intern information. Styrelsen 

kan då arbeta utefter bolagets bästa och inte efter Vd:ns ord och tycke.  
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En IAF anses dock enligt Wikland (2014) samt Olsson (2014) att arbeta efter de krav 

och förväntningar som ställs från ledning och styrelse. Funktionen anses även värdefull 

då den skapar trygghet mellan dessa två grupper. Detta tyder på att Vd:n har stor 

inverkan kring valet om att använda sig av IAF eller ej. Utifrån (Lindvall, 2014) kan en 

aspekt vara att då Vd:n sitter i styrelsen så speglas ett mer traditionellt styrsätt, det vill 

säga, ett stort fokus på kostnader och finansiell data och samtidigt ett tappat fokus på 

kvalitet. Det kan handla om att Vd:n suttit på sin post under en längre och bibehåller 

därmed ett liknande styrsätt, vilket medför att inga stora förändringar gällande den 

interna styrningen genomförs. Att använda sig av IAF kan däremot anses mer avspegla 

den moderna verksamhetsstyrningen, där fokuset istället ligger i att skapa långsiktig 

utveckling genom att arbeta mycket med förbättringar och kvalitet. Detta kan då utifrån 

studiens resultat klarläggas att bolag med IAF, har en VD som inte sitter med i 

styrelsen. I de bolag som använder sig av IAF, arbetar ledningen efter att uppnå de 

gemensamma mål som satts upp. Detta genom att vidtar åtgärder för samtliga nivåer 

inom organisationen. Därmed kan det enligt Lindvall (2014) uppnås en mer effektiv 

verksamhetsstyrning.  

 

Det finns även argument för att en högre legitimitet uppnås då Vd:n sitter i styrelsen. 

Intressenter blir mer villiga att satsa pengar i sådana bolag. Detta främst då Vd:n äger 

aktier i bolaget för att de då även själva blir påverkade. Då Vd:n sitter i styrelsen har 

Vd:n lättare att påverka utfallet av valen som styrelsen tar. Detta medför förtroende och 

därmed hög legitimitet för bolaget. Samtidigt anses också användande av IAF bidra till 

en ökad legitimitet hos intressenterna. Detta då bolaget visar på att de arbetar med 

granskning och kontroll över den interna styrningen. Det bidrar till en ökad kvalitet på 

bolagets verksamhet och intressenter kan därmed anse bolaget som trovärdigt. Sitter då 

Vd:n i styrelsen anses bolaget ha hög legitimitet och därmed anses IAF inte lika 

nödvändig i dessa typer av bolag.  

 

Vidare till den andra beroende variabeln, informationsinnehåll, finns signifikans med 

variabeln mötesfrekvens. Detta tyder på att bolag vars styrelse har många möten per år 

tenderar utifrån den logistiska regressionen (Tabell 6) att ha ett positivt statistiskt 

samband till utförligt informationsinnehåll i förklaringen till valet av IAF. Även 

korrelationsanalysen (Bilaga B) visar ett positivt statistiskt samband. Genom att ha fler 

styrelsemöten finns det tid för diskussion kring utveckling och framgång. 
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Kommunikationen blir bättre och beslut som tas blir mer genomtänkta vid en hög 

mötesfrekvens (Tagesson & Collin, 2016; Wikland, 2014). Det finns chans till att se till 

sina konkurrenter. Detta genom att göra jämförelser och efterlikna de bolag som verkar 

inom liknande marknad och bransch. Detta tyder på den institutionella teorin som enligt 

Deegan och Unerman (2011) innebär att företag påverkar och påverkas av det samhälle 

där de är verksamma, samt att de styrs av de formella och informella regler som 

återfinns.    

 

Styrelsens ämbetstid är en oberoende variabel som inte har uppnått signifikans, men är 

nära gränsvärdena till signifikans med variabeln följer i både korrelationsanalysen 

(Bilaga B) och den logistiska regressionen (Tabell 7). Variablerna har 0,061 i 

signifikansvärden på den logistiska regressionen och 0,055 i korrelationsanalysen. I 

korrelationsanalysen är korrelationskoefficienten -0,209, vilket betyder har variablerna 

ämbetstid och följer har ett negativt samband (Tabell 7; Bilaga B). Det innebär att bolag 

vars ämbetstid är lång tenderar att inte följa koden om IAF och en kortare ämbetstid 

innebär att bolaget har en IAF. Detta kan bero på att ledamöter som suttit länge inte är 

lika mycket för förändringar jämfört med ledamöter som suttit under en kortare period. 

Det finns risk att ledamöter som suttit under en längre tid fastnar i sitt arbetssätt, och ju 

längre tiden går, desto svårare är det att komma vidare. Ledamöter som istället har suttit 

kortare tid är mer benägna att komma med nya idéer och genomföra förändringar för att 

efterlikna konkurrenter och uppnå legitimitet (Hambrick & Mason, 1984).  

 

7.4.2 Agentteori och ägare 

En viktig del av bolags kontrollprocess är IAF som syftar till att övervaka den interna 

kontrollen. Övervakningen sker åt styrelsens och aktieägarens vägnar (Adams, 1994). 

Det har med den beroende variabeln informationsinnehåll enbart hittats ett samband till 

ägande, vilket är utländskt ägande. Det predicerade utfallet som framtagits från tidigare 

studier är positivt, vilket även är utfallet i korrelationsanalysen (Bilaga B) och den 

logistiska regressionen (Tabell 7). Detta innebär att bolag med utländskt ägande har ett 

positivt statistiskt samband med utförligt informationsinnehåll i förklaringen till valet av 

IAF. Som tidigare nämnt, är agentproblemet något som återfinns i alla nivåer inom en 

organisation, och är därmed svårt att undvika. Det gör att det återfinns 

informationsasymmetri bland olika parter inom organisationen.  
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Leuz et al. (2010) menar att utländskt ägande ökar informationsasymmetrin i bolaget. 

Därmed kan det sägas att det finns ett högre krav av att återge en företagsspecifik och 

utförlig förklaring till sitt val av IAF. Detta för att nå ett minskat informationsgap 

mellan parterna. Det finns studier som påstår att utländska ägare inte alltid besitter 

tillräcklig makt som inhemska ägare gör. Det leder till förlorad möjlighet att skydda 

sina rösträtter (Shleifer & Vishny, 1997). Aggarwal et al. (2011) menar samtidigt att 

utländska ägare arbetar mot att förhindra inhemska ägares makt eftersom de styrs av 

egenintresse och gör allt för sitt eget bästa. Därmed används styrningsverktyg som 

exempelvis IAF för att utländska ägare ska kunna försäkra sig om att skydda sina 

investeringar (Leuz et al., 2010; Shleifer & Vishny, 1997; Stulz, 2005). Med detta sagt 

kan det vara en anledning till att utländska ägare vill ge en utförlig och innehållsrik 

förklaring till sitt val av IAF.  

 

Variabeln privat ägande har till skillnad från utländskt ägande ett statistiskt samband till 

variabeln följer. Sambandet på dessa variabler är negativt, vilket betyder att om ett 

bolag är privatägt tenderar det att inte använda IAF, och tvärtom. Anledning till detta 

kan bland annat grunda sig i Goodwins (2004) studie som menar att IAF inte är lika 

omfattande i privatägda bolag som i statligt ägda. Därav kan tendensen växa fram att 

inte vara i lika stort behov av funktionen. Detta visar sig även i Goodwins (2004) studie 

där de statligt ägda bolagen har ett mer långsiktigt samarbete med internrevisorerna. 

Studiens korrelationsanalys (Bilaga B) visar även ett negativt statistiskt samband mellan 

privat ägande och tillgångar. Med detta menas att privatägda bolag tenderar att ha låga 

tillgångar, vilket oftast beror på att det är ett litet bolag. Då tillgångar i 

korrelationsanalysen (Bilaga B) är positivt korrelerad till följer betyder det att stora 

bolag tenderar att använda IAF. Utefter detta kan det utläsas att privata bolag tenderar 

till att vara mindre bolag, av detta kan det också utläsas att de inte använder sig av IAF. 

Därav skapas ytterligare en förklaring till det negativa samband som finns mellan följer 

och privat ägande.  

 

Familjeägande är en av de ägartyper som har ett statistiskt samband med den beroende 

variabeln följer. Tidigare studier tyder också på att familjeägda bolag väljer att inte 

använda sig av IAF och därmed blev det predicerade utfallet ett negativt samband 

(Daily & Dollinger, 1992). Det statistiska samband som har hittats i den logistiska 

regressionen (Tabell 7) är ett negativt samband, vilket innebär att familjeägda bolag 
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tenderar att inte använda sig av IAF. Detta kan förklaras genom Daily och Dollinger 

(1992), som menar att behovet av övervakning inte finns i samma utsträckning i 

familjeägda bolag som i andra. Fortsättningsvis menar forskarna att familjeägda bolag 

därmed har mindre agentkostnader. Anledningen till att denna studie har funnit ett 

negativt samband kan bero på att familjeägda bolag inte innehar samma förmåga att 

genomföra förändringar. Samtliga har ett liknande tankesätt och det finns risk att 

företaget kvarhåller ett traditionellt styrsätt. IAF är en funktion som har funnits länge 

men under senare år nått en större utsträckning. Det kan innebära att bolag som funnits 

under en längre tid lever kvar i sitt styrsätt. Det kan även förekomma att bolag har en 

liknande och kompletterande enhet som ansvarar för övervakning. Familjeägande har en 

positiv korrelation till variabeln koncentrerat ägande, då korrelationskoefficienten är 

0,292. Det innebär att familjeägda bolag tenderar att ha en koncentrerad ägarstruktur.  

 

Även koncentrerat ägande har ett statistiskt samband till den beroende variabeln följer. 

Tidigare studier menar att bolag med koncentrerat ägande inte omfattar samma behov 

av kontroll och övervakning som spritt ägande, därav är det predicerade utfallet negativt 

(Shleifer & Vishny, 1997). Utifrån den logistiska regressionen (Tabell 7) kan ett 

negativt statistiskt samband konstateras. Detta innebär att bolag med ett koncentrerat 

ägande tenderar till att avvika från koden om internrevision. Det återfinns agentproblem 

i bolag med koncentrerat ägande, men detta mellan aktieägare. Dessa strävar generellt 

mot samma mål och intressen vilket därmed inte innebär något svårt problem (Shleifer 

& Vishny, 1997). Det koncentrerade ägandet har en positiv korrelation till VD i 

styrelse, vilket innebär att i de bolag som innehar kontrollägare, tenderar även Vd:n sitta 

i styrelsen. Det kan även utläsas i korrelationsanalysen (Bilaga B) att ett negativt 

samband finns mellan koncentrerat ägande och oberoendegrad till större ägare. Detta 

innebär att bolag med ett koncentrerat ägande vill ha en styrelse med hög beroendegrad 

till större ägare bland ledamöterna. Större ägare strävar i sin tur efter att kunna bruka 

kontrollen över ledningen. Detta för att vinna tillbaka den makt och det investerade 

kapitalet som ägarna satsat. Koncentrerat ägande medför oftast ett agentproblem mellan 

aktieägare, som i sin tur oftast besitter på samma mål (Shleifer & Vishny, 1997).  

 

Spritt ägande, motsats till koncentrerat ägande, har ett positivt statistiskt samband till 

följer. Detta beror på att bolag med spritt ägande genomsyras av 

informationsasymmetri. Enligt Christopher (2015) är ett av stegen som kan tillämpas för 
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att minska informationsasymmetrin att använda IAF som en övervakning. Agentteorin 

menar att denna funktion bidrar med övervakning som därmed minskar 

informationsasymmetrin. Speciellt i ett bolag med spritt ägande är detta viktigt då 

minoritetsägare anser att det är viktigt att övervakning sker i hela bolaget så att inte 

anställda i nedre nivåer av bolaget agerar utifrån sitt eget bästa och därav egen 

välfärdsmaximering (Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). I bolag med 

spritt ägande är där ingen aktieägare som äger mer än 20 procent röster, vilket gör att de 

inte heller kan utöva någon större kontroll över bolaget. Detta skapar 

informationsasymmetri i bolaget vilket en användning av IAF kan reducera 

(Christopher, 2015). 
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8 Slutsats  

 

I detta slutliga kapitel presenteras en slutdiskussion kring studiens resultat. Studiens 

syfte beskrivs samt ges det svar på den frågeställning som studien bygger på. Detta 

genom att lyfta fram de hypoteser som har givit signifikans. Vidare beskrivs teoretiska 

samt praktiska implikationer som denna studie har bidragit med. Slutligen diskuteras 

förslag till framtida forskning

 

 

Vilka faktorer påverkar ett bolags informationsinnehåll i förklaringen samt valet kring 

användning av IAF? 

 

Utifrån en kvantitativ tvärsnittsstudie var syftet med denna uppsats att se till vilka 

faktorer som påverkar ett bolags val kring användning av IAF samt 

informationsinnehåll i förklaringen. Detta med utgångspunkt i bolag som varit listade på 

large cap under åren 2016 och 2017. Insamling av data har i huvuddel skett utifrån 

rapporter som årsredovisningar men en viss data har även inhämtats från databaser som 

Nasdaq och Holdings. Uppsatsens avsikt var att bland annat bidra med en mer empirisk 

och förklarande bild av IAF, samt ta fram de fördelar som finns med IAF för att nå en 

ökad förståelse hos bolag och dess intressenter. Studien syftar även till att bidra på ett 

teoretiskt plan, detta genom att se till hur de signifikanta sambanden som tagits fram 

kan kopplas till agent- samt institutionell teori. Studien har haft sitt ursprung från 

tidigare forskning kring IAF och dess användning. Det blev därmed intressant att sätta 

det i svensk kontext då tidigare studier mestadels är gjorda på utländska företag.  

 

Vilka faktorer påverkar bolags val av att följa koden om IAF samt till deras 

informationsinnehåll i förklaringarna om valet? Det kan utifrån årsredovisningarna 

utläsas att bolag i stor utsträckning ger mer generella förklaringar till sitt val. Detta 

gjorde det intressant att vidare undersöka om det fanns ett samband med de oberoende 

variablerna som studien utgår från. Detta då Kollegiets årsrapport visar en motsatt trend 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017). Det har även varit två teorier som grundat 

sig i studien, agentteori och institutionell teori. Syftet var att utifrån dessa teorier 

analysera studiens resultat som framtagits ur hypotesprövningen, på ett mer objektivt 

sätt. Det har även påträffats att dessa teorier är väl använda i tidigare studier kring IAF 
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(Piotr, 2017; Jones et al., 2017). Agentteorin är den teori som förklarar bolagets 

effektivitet, (Clarke, 2007) medan den institutionella teorin beskriver legitimiteten i 

bolaget (Zattoni & Cuomo, 2008). För att nå en heltäckande bild har även ett antal lagar, 

regler och normer förklarats samt legat till grund i studien. Detta är bland annat 

aktiebolagslagen, samt grundläggande fakta kring svensk bolagsstyrning. Slutligen 

beskrivs även intern kontroll och IAF, som i sig är uppsatsens huvudämne.  

 

Utifrån studiens hypoteser har en empirisk analys genomförts för att ta fram slutliga 

resultat. Det har hittats ett större antal statistiska samband med variabeln följer, jämfört 

med variabeln informationsinnehåll. Utifrån studiens 34 hypoteser har det framkommit 

totalt nio stycken statistiska samband mellan de beroende och oberoende variablerna. 

Sju stycken är med den beroende variabeln följer samt två stycken är med variabeln 

informationsinnehåll.  

 

Följer    Informationsinnehåll 

Oberoende bolag/ledning (+)  Mötesfrekvens (+) 

Oberoende ägare (+)   Utländskt (+)  

VD i styrelse (-) 

Privat ägande (-) 

Familjeägande (-) 

Koncentrerat (-)  

Spritt (+)   

        

8.1 Teoretiska implikationer 

Denna uppsats bidrar med en utvidgad kunskap kring bolags val om användning av IAF 

och dess informationsinnehåll i förklaringen samt vilka faktorer som påverkar dessa. 

Detta anses relevant då Arwinge (2016) nämner att det finns ett kunskapsgap kring IAF. 

Sett till tidigare studier som legat till grund för denna uppsats, har majoriteten av 

undersökningarna genomförts i andra länder. Vi har likt dessa studier testat olika 

faktorer som kan påverka informationsinnehållet samt valet kring användningen av IAF. 

Till skillnad från tidigare studier utgår denna studie från ett större antal variabler. Detta 

gör att denna undersökning ger ett bredare perspektiv på hur verkligheten ser ut och vad 

som påverkar bolagens val. Denna studie undersöker dessutom förhållandet ur en 

svensk kontext, vilket anses relevant då tidigare studier inte har skett på liknande sätt. 
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Studiens resultat påvisar att det enbart är ett fåtal faktorer som påverkar hur utförligt 

bolagens informationsinnehåll till förklaringen vid valen av IAF är. Samtidigt är det 

desto fler faktorer som påverkar valet kring användning av IAF.  

 

Studien ger även teoretiskt bidrag genom att visa på kopplingar mellan bolags agerande 

och dess strävan mot att uppnå effektivitet och legitimitet. Dessa har sin grund i 

teorierna institutionell- och agentteori (Clarke, 2007; Zattoni & Cuomo, 2008). 

Teorierna anses vara varandras motsatser då den ena speglar effektivitet och den andra 

legitimitet. Är ett bolag inte effektivt så är det legitimt. IAF är dock en funktion som 

anses minska informationsasymmetri och därmed skapa bättre effektivitet. Funktionen 

bidrar även med ökad legitimitet, då den omfattar granskning samt övervakning över 

den interna kontrollen i bolaget. Detta tyder på att studien uppfyller ett teoretiskt bidrag 

genom att visa kopplingen mellan bolagets parters agerande gällande IAF och teoriernas 

förklaringar. Genom att utgå från ett antal oberoende variabler har det funnits statistiska 

samband med studien beroende variabler som påverkar bolags val om IAF, i strävan 

mot att uppnås legitimitet och effektivitet.  

 

Studiens resultat visar att bolag som fokuserar på att bli legitima tenderar att använda 

sig av IAF, vilket medför att en koppling till den institutionella teorin kan konstateras. 

Den institutionella teorin menar att bolag följer de regler och normer som återfinns i den 

sociala omgivningen, i strävan mot att uppnå legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). 

Anses IAF som en viktig funktion av omgivningen så kan bolag genom att använda sig 

av denna uppnå ett ökat förtroende samt legitimitet från dess intressenter. Dessa bolag 

är de som har ett spritt ägande och hög oberoendegrad i styrelsen. Spritt ägande anses 

inte ha något tydligt ägarskap vilket bidrar att bolaget teoretiskt sett är av större behov 

av att skapa legitimitet samt har mer informationsasymmetri som genomsyrar bolaget 

(Pagano & Röell, 1998). Genom att dessa bolag använder IAF får de en övervakning i 

den nedre delen av bolaget. Tidigare forskare menar att agentteorin förklarar IAFS roll i 

bolaget. Dock bidrar IAF inte endast med övervakning i bolaget utan inbringar även 

förtroende gentemot bolagets intressenter, vilket stärker argumenten för bolag att 

använda sig av IAF. IAF anses stärka aktieägarnas förtroende då bolags interna kontroll 

granskas samt övervakas vilket teoretiskt sett anses viktigare att tillsätta i bolag med 

spritt ägande. Detta då bolag med spritt ägande inte innehar den övervakning och 

kontroll naturligt (Shleifer & Vishny, 1997; Mihret, 2014).  
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Resultatet visar även att bolag med tydlig ägare, som har makt samt vill utöva kontroll i 

bolaget, tenderar att inte använda IAF. Dessa bolag är privatägda, familjeägda, har ett 

koncentrerat ägande och deras VD sitter i styrelsen. Detta resultat bidrar med en djupare 

teoretisk förståelse kring företags parter att vilja styra ett bolag. Även här kan resultaten 

kopplas till den institutionella teorin. Detta då, som tidigare sagts, bolag med en tydlig 

ägare teoretiskt sett inte besitter samma behov av en granskningsfunktion, det vill säga, 

IAF. En tydlig ägare innehar mer kontroll då de äger en större andel röster, vilket ger 

rätten till en större påverkan. IAF anses inte vara lika nödvändigt i dessa bolag, då det 

teoretiskt sett inte omfattas av samma agentproblem samt legitimitets behov (Pagano & 

Röell, 1998; Jansson, 2013). De bolag som teoretiskt kan förutspås ha lite 

informationsasymmetri är familjeägda bolag med koncentrerat ägande (Pagano & Röell, 

1998), där även personer som är beroende till de större ägarna tenderar att sitta i 

styrelsen. , vilket även leder till att behovet av övervakning genom IAF minskar.   

 

VD i styrelse är alltså ett av de statistiska samband som hittats till den beroende 

variabeln följer. Det predicerade utfallet visade dock ett positivt samband, det vill säga, 

då Vd:n sitter i styrelsen, använder de sig av IAF. Sitter Vd:n inte med i styrelsen, 

tenderar företaget att inte använda IAF. Resultatet som tagits fram ur den logistiska 

regressionen visade dock på det motsatta, nämligen att bolag med VD i styrelsen 

tenderar att inte följa koden och därmed inte inneha en IAF och tvärtom. Detta kan som 

tidigare diskuterats ge uttryck i att Vd:n har stor påverkan gällande valet om bolaget ska 

använda sig av IAF eller ej. Det kan röra sig om att Vd:n har ett traditionellt synsätt, 

genom att fokusera på det finansiella i bolaget. Det kan även vara så att Vd:n suttit på 

sin post under ett antal år vilket kan medföra svårigheter att ändra sitt synsätt om 

styrning.  

 

Genom att bolag använder sig av IAF kan ledningen arbeta mot gemensamma mål och 

därmed kan förbättringar och hög kvalitet uppnås, vilket kan ses som mer modern 

verksamhetsstyrning. Men utifrån studiens resultat kan det fastställas att ett sådant 

positivt tankesätt inte återfinns om Vd:n sitter med i styrelsen. Dock kan det anses att en 

minskad informationsasymmetri uppnås när Vd:n sitter i styrelsen då Vd:n kan ge en 

input inifrån bolaget. Det kan även innebära att Vd:n lyssnar till styrelsen och följer 

dess restriktioner, vilket gör att Vd:ns input från bolaget uteblir. Då Vd:n istället 
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påverkar styrelsen, styr Vd:n så att information inifrån påverkar styrelsen. Detta sker 

även då Vd:n anses vara stark och vill använda IAF för att få en bättre kontroll över 

bolaget då IAF kan ses som ledningens egen revision (Sarens & De Beelde, 2006). 

Däremot om Vd:n inte sitter i styrelsen, ökar möjligheter hos resterande ledamöter i 

styrelsen att följa sina egna åsikter och inte Vd:ns ord. Detta avspeglas i resultatet som 

visar att sådana bolag tenderar att följa koden om IAF. Det kan argumenteras teoretiskt 

sett att då Vd:n sitter i styrelsen, uppnås en högre legitimitet, eftersom Vd:n är spindeln 

i bolaget. Sitter då Vd:n inte med har bolaget ett större behov om att uppnå förtroende 

från dess intressenter och därmed tenderar de att använda sig av IAF (Jansson et al., 

2013; Al-Twaijry et al., 2003).     

 

Detta resultat kan även relateras till agentteorins förklaring gällande 

informationsasymmetri. Agentteorin menar att bolag men hög informationsasymmetri 

kan använda IAF för att minska denna. Resultatet visar att bolagen som enligt studiens 

logistiska regression (Tabell 7) tenderar att använda IAF även har mer 

informationsasymmetri i bolaget enligt tidigare forskning (Davis et al., 1997; Adams, 

1994; Carey et al., 2000). Likaså syns kopplingen till bolag som enligt studiens 

logistiska regression (Tabell 7) inte tenderar att använda IAF är de bolag som enligt 

tidigare forskare (Shleifer & Vishny, 1997; Pagano & Röell, 1998; Overland, 2012) 

genomsyras av mindre informationsasymmetri. Därav stämmer det att bolag med hög 

informationsasymmetri borde använda IAF.  

 

Genom att studien får nio stycken statistiska samband anses studiens syfte vara uppfyllt. 

Vid identifiering av dessa signifikanta variabler kan det utläsa vilka faktorer som 

påverkar hur utförligt bolags informationsinnehåll är i dess förklaringar och vilka 

faktorer som påverkar valet kring användning av IAF. Detta kan i sin tur kopplas till 

agent- samt institutionell teori, genom att se till hur bolagets parter agerar i strävan mot 

att uppnå legitimitet och effektivitet. Kategorierna ägare och styrelse har enligt antalet 

statistiska samband ungefär lika stor påverkan av bolagens val. Därför ger denna studie 

ett teoretiskt bidrag till forskningen gällande informationsinnehållet och användningen 

av IAF i svenska bolag listade på large cap. 
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8.2 Praktiska implikationer 

Denna studie bidrar med praktiskt relevans genom att nå en ökad förståelse kring vilka 

faktorer som påverkar ett bolags val om att följa koden gällande IAF samt dess 

informationsinnehåll i förklaringarna. Studien ses som en fördjupning av tidigare 

forskning kring ämnet internrevision, kodefterlevnad och informationsinnehåll i 

förklaringarna. Den når ett praktiskt bidrag till bolag samt dess intressenter, genom att 

öka medvetenheten kring vikten av IAF och hur funktionen bidrar med legitimitet samt 

effektivitet. Flera forskare menar att behovet av IAF kan förklaras genom agentteorin 

(Adams, 1994; Spraakman, 1997). Lindvall (2014) menar också att bolag som använder 

sig av IAF skapar en effektivare verksamhetsstyrning. Denna studie påvisar att det är 

bolag som saknar en tydlig ägare som använder IAF. Samt att bolag med tydlig ägare 

tenderar att inte använda IAF. Detta för att som vi tidigare har diskuterat, inte finns 

samma behov i bolag med tydlig ägare att uppnå legitimitet. Det förekommer även 

mindre informationsasymmetri i sådana bolag. Detta påvisar att minoritetsägare arbetar 

för intern granskning. Det är bolag vars styrelse som har en hög mötesfrekvens eller 

bolags som har utländsk ägare som ger de mest utförliga förklaringarna till varför de 

valt att använda eller inte använda IAF. Att använda IAF är en del av den svenska 

bolagsstyrningskoden. Trots detta visar Kollegiets undersökning att det endast är 20 

procent av de undersökta bolag som valt att följa koden, resterande bolag har valt att 

avvika från koden (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017).  

 

I denna studie är följandet av koden betydligt större, vilket kan utläsas i tabell 2 varav 

46 procent av de undersökta bolagen följer koden. Detta utfall visar på att större bolag, 

då det är bolag listade på large cap som denna studie undersöker, tenderar att använda 

sig av IAF jämfört med mindre bolag. Det bidrar i sin tur till en ökad förståelse hos 

allmänheten kring vikten av IAF samt dess bidragande fördelar. Genom detta kan ett 

annorlunda synsätt från allmänheten uppnås, vilket i sin tur kan bidra till att bolag i 

större utsträckning använder sig av IAF samt återge utförliga och företagsspecifika 

förklaringar. Detta syns även i studiens korrelationsanalys (Bilaga B), där variabeln 

följer har ett positivt statistiskt samband med tillgångar. Tabell 2 visar även att 51 

procent av studiens undersökta bolag har ett utförligt informationsinnehåll. Arcot och 

Bruno (2007) samt Keay (2014) menar att bolag tenderar att ha generellt 

informationsinnehåll i sina förklaringar, medan Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

(2017) menar att förklaringarna blir mer och mer utvecklade. Det går dock att utläsa i 
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denna studies resultat (Tabell 8; Tabell 9) att endast få faktorer har ett statistiskt 

samband med utförligt informationsinnehåll. Denna variabel har inte lika tydliga 

signifikanser som variabeln följer, och därav är det svårare att analysera orsakerna till 

detta. Ingen av dessa variabler, likt informationsinnehåll, har ett statistiskt samband med 

följer. Detta bidrar med den praktiska relevansen att dessa variabler inte påverkar 

varandra.   

 

Kollegiet är ett sakorgan med huvuduppgift i att förvalta svensk kod för bolagsstyrning. 

De genomför årliga undersökningar och analyser kring koden för att följa upp hur det 

tillämpas samt utvärdering kring dess funktionalitet. Denna studie har testat andra 

samband jämfört med Kollegiet, detta för att finna vilka faktorer som påverkar 

användandet av IAF samt informationsinnehållet i förklaringen. Denna studie har 

omfattat en mer fördjupad undersökning kring faktorer som påverkar, vilket resulterar i 

ett praktiskt bidrag. Då denna studie bygger på annorlunda grund samt ett annat utfall 

anses studien ge ett empiriskt bidrag till Kollegiets arbete kring IAF.   

 

Denna studie bidrar med praktisk relevans framförallt kring den signifikanta variabeln 

vars resultat går emot tidigare studier (Sarens & De Beelde, 2006; Cooper et al., 1996). 

Tidigare studier poängterar att bolag där Vd:n sitter i styrelsen tenderar att använda sig 

utav IAF. Denna studie visar motsatsen, där sambanden gentemot andra variabler gör 

denna studies resultat mer trovärdig. Denna studie visar istället att variabeln, Vd:n i 

styrelsen, har ett negativt statistiskt samband med den beroende variabeln följer (Tabell 

7).  

 

Då studiens logistiska regressioner (Tabell 6; Tabell 7) visar samma signifikanta 

riktning som den predicerade riktningen så stärker denna studies resultat tidigare 

studier. Därför stärker variablerna mötesfrekvens, utländskt ägande, oberoendegrad 

gentemot bolag och ledning, oberoendegrad gentemot större ägare, privat ägande, 

familjeägande, koncentrerat ägande och spritt ägande tidigare forskning.  

 

Slutsatsen av studiens resultat ger praktisk relevans genom att påvisa att det främst är 

ägarna som påverkar bolagens val kring användning av IAF samt hur utförligt 

informationsinnehållet i förklaringarna är. Detta beror på att fem av nio samband är 

kopplade till ägare. De andra sambanden är kopplade till styrelsen, vars ägare påverkar 
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indirekt. Därav är denna studies slutsats att främst valet av användning av IAF påverkas 

av bolagets ägartyp samt ägarstruktur. 

 

8.3 Förslag till framtida forskning  

Efter att studerat bolags val av användning av IAF och deras informationsinnehåll i 

förklaringen till valet visas det tydligt att mer forskning inom detta område krävs. Vi 

anser det viktigt att detta område ska studeras vidare i Sverige, då forskning kring detta 

område i svensk kontext behövs utvecklas. Denna tvärsnittsstudie har utgått från bolags, 

listade på large cap, årsredovisning 2016 och en 2016/2017. Dessa årsredovisningar har 

sedan granskats. Vidare studier hade kunnat utföras under en längre tidsperiod och 

därmed se företags förändring av användandet gällande IAF, det vill säga om det är 

vanligare nu att bolag använder sig av IAF eller att det var mer vanligt förr. Det kan 

anses extra intressant att undersöka ett år innan lagen om intern kontroll lagstadgades 

och ett år efter. Detta för att se lagens påverkan på användandet av IAF samt 

informationsinnehållet i förklaringarna. En annan synvinkel som varit intressant att 

undersöka är användandet över Nasdaqs samtliga listor. Tidigare studier menar att stora 

bolag i större utsträckning använder sig av IAF, men frågan kan ändå ställas, stämmer 

detta eller förekommer det mer bland mindre företag? 

 

Då studiens beroende variabel, informationsinnehåll, har ett mindre antal statistiska 

samband hade det varit intressant att studera vidare inom området. Detta genom att 

exempelvis undersöka om hur utförligt informationsinnehållet i förklaringarna är i 

koden gällande användandet av IAF skiljer sig gentemot informationsinnehållet 

gällande andra delar av koden. 

 

Studien hade även kunnat genomföras som en intervjustudie istället för en 

dokumentstudie. Detta hade gett möjlighet till följdfrågor kring valet till användning av 

IAF, vilket också hade gett bolagen en chans att förklara mer utförligt om sin situation 

och därmed ge större förståelse hos oss forskare till deras val. Det hade då även kunnat 

ifrågasättas om valet av användningen granskas varje år, då informationsinnehållet i 

förklaringarna oftast är detsamma. Genom denna typ av studie skulle svar fås gällande 

deras agerande. 
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Familj 10 Correlation −0,107 −0,087 −0,147 −0,144 0,169 0,135 -,284** 0,109 −0,020 −0,130 ,241* 0,047 -,245* 
Sig. (2-tailed) 0,329 0,428 0,179 0,188 0,123 0,219 0,008 0,322 0,855 0,236 0,026 0,667 0,024 

Koncentrerat Correlation −0,118 −0,031 0,004 −0,034 0,182 −0,079 -,438** 0,110 0,180 -,308** ,238* 0,021 −0,131 
Sig. (2-tailed) 0,281 0,778 0,972 0,759 0,095 0,472 0,000 0,317 0,098 0,004 0,028 0,852 0,231 

Spritt Correlation 0,118 0,031 −0,004 0,034 −0,182 0,079 ,438** −0,110 −0,180 ,308** -,238* −0,021 0,131 
Sig. (2-tailed) 0,281 0,778 0,972 0,759 0,095 0,472 0,000 0,317 0,098 0,004 0,028 0,852 0,231 

Lönsamhet Correlation −0,138 −0,132 −0,016 −0,026 −0,043 −0,144 −0,173 0,051 −0,018 0,065 0,062 0,017 0,087 
Sig. (2-tailed) 0,209 0,228 0,882 0,814 0,694 0,190 0,113 0,643 0,871 0,554 0,573 0,877 0,429 

Skuldsättningsgrad Correlation 0,154 0,180 0,065 0,065 0,047 0,114 −0,063 −0,063 0,011 0,173 −0,139 0,049 −0,069 
Sig. (2-tailed) 0,159 0,100 0,553 0,557 0,672 0,298 0,570 0,571 0,920 0,113 0,204 0,656 0,533 

KPMG Correlation −0,091 −0,211 −0,058 0,005 −0,009 −0,024 0,012 0,004 0,092 0,052 0,003 −0,058 0,164 
Sig. (2-tailed) 0,407 0,053 0,600 0,966 0,933 0,828 0,915 0,971 0,400 0,639 0,976 0,598 0,133 

EY Correlation 0,019 0,024 −0,053 −0,035 −0,075 0,108 −0,042 −0,059 −0,132 0,070 −0,150 0,010 −0,112 
Sig. (2-tailed) 0,861 0,829 0,630 0,748 0,493 0,324 0,703 0,595 0,227 0,525 0,171 0,926 0,309 

Deloitte Correlation −0,103 −0,063 0,151 0,148 −0,019 0,036 0,156 0,036 0,001 0,146 −0,139 0,111 −0,181 
Sig. (2-tailed) 0,348 0,565 0,168 0,178 0,863 0,742 0,155 0,747 0,994 0,182 0,206 0,314 0,098 

PWC Correlation 0,208 0,187 0,006 −0,052 0,101 −0,087 −0,095 0,069 0,094 −0,147 0,168 −0,063 0,131 
Sig. (2-tailed) 0,056 0,087 0,955 0,633 0,357 0,429 0,385 0,535 0,391 0,179 0,125 0,567 0,232 

Industri Correlation −0,089 0,129 0,019 0,018 0,117 −0,032 −0,083 −0,005 −0,038 −0,100 ,225* 0,027 −0,092 
Sig. (2-tailed) 0,420 0,238 0,866 0,868 0,285 0,769 0,451 0,961 0,732 0,364 0,038 0,807 0,403 

Finans Correlation 0,066 -,214* 0,047 0,025 −0,141 −0,119 −0,016 ,257* ,224* ,282** −0,132 0,055 −0,168 
Sig. (2-tailed) 0,549 0,049 0,671 0,821 0,198 0,279 0,881 0,018 0,040 0,009 0,230 0,616 0,125 

Tillgångarln Correlation 0,183 ,322** ,320** ,318** ,438** 0,009 0,097 0,050 0,109 0,143 0,162 0,051 −0,072 
Sig. (2-tailed) 0,093 0,003 0,003 0,003 0,000 0,934 0,378 0,649 0,319 0,191 0,138 0,645 0,512 

 

 

 

 



  
 

III 

 

Institutionellt 

10 

Privat 

10 

Familj 

10 Koncenterat Spritt Lönsamhet Skuldsättningsgrad KPMG EY Deloitte PWC Industri Finans Tillgångarln 

Privat 10 −0,171              
 0,119              
Familj 10 ,450** 0,096             
 0,000 0,380             
Koncentrerat ,217* −0,013 ,292**            
 0,046 0,909 0,007            
Spritt -,217* 0,013 -,292** -1,000**           
 0,046 0,909 0,007 0,000           
Lönsamhet 0,025 0,157 0,069 0,089 −0,089          
 0,819 0,152 0,529 0,419 0,419          
Skuldsättningsgrad 0,134 0,083 0,152 −0,146 0,146 0,113         
 0,220 0,453 0,165 0,184 0,184 0,305         
KPMG −0,173 −0,129 -,219* −0,059 0,059 −0,210 −0,066        
 0,113 0,238 0,044 0,595 0,595 0,053 0,550        
EY 0,097 −0,001 0,160 0,017 −0,017 0,099 −0,023 -,263*       
 0,378 0,995 0,144 0,874 0,874 0,370 0,833 0,015       
Deloitte −0,123 −0,109 −0,177 −0,131 0,131 0,024 −0,023 -,228* −0,185      
 0,261 0,319 0,105 0,231 0,231 0,827 0,833 0,036 0,090      
PwC 0,122 0,128 0,119 0,077 −0,077 0,071 0,130 -,369** -,485** -,339**     
 0,265 0,242 0,279 0,484 0,484 0,519 0,235 0,001 0,000 0,002     
Industri 0,103 −0,008 0,034 ,274* -,274* 0,124 −0,060 0,151 −0,165 −0,168 0,103    
 0,349 0,944 0,760 0,011 0,011 0,259 0,586 0,168 0,132 0,125 0,346    
Finans −0,167 0,169 −0,012 −0,149 0,149 0,024 ,280** −0,088 0,120 0,177 −0,064 -,412**   
 0,127 0,122 0,912 0,175 0,175 0,830 0,010 0,422 0,273 0,105 0,560 0,000   
Tillgångar 0,147 -,268* 0,026 0,161 −0,161 −0,061 ,323** −0,080 0,002 0,141 0,043 −0,058 ,330**  
 0,179 0,013 0,816 0,141 0,141 0,577 0,003 0,464 0,983 0,198 0,699 0,598 0,002  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 


