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Abstrakt 
 
Titel: COSO:s ramverk - att vara eller att icke vara? 

 

Författare: Julia Ahlgren, Linn Grabo och Olivia Sjögren 

 

Bakgrund och Problemdiskussion: De senaste årens företagsskandaler har 

bidragit till ökade krav på företags interna kontroll. När intern kontroll beskrivs 

används nästan alltid COSO:s ramverk som referenspunkt. Detta tog studien till 

en början utgångspunkt i och tanken var då att kartlägga i vilken utsträckning 

detta ramverk var utbrett bland svenska medelstora företag, men framförallt vad 

detta kunde bero på. Resultatet av studien visade att företag inte har 

implementerat ramverket, varpå nya frågeställningar dök upp kring vad som då 

kan förklara att kontrollaktiviteterna ser ut som de gör bland dessa företag. 

 

Syfte: Syftet med studien har varit att utreda om företag använder sig av de 

kontrollaktiviteter som också är omnämnda i COSO:s ramverk, trots att ramverket 

inte är implementerat, och vad det beror på att företag använder sig av lika eller 

olika aktiviteter. Studien syftar då till att undersöka om de organisatoriska 

faktorerna kan förklara vilka kontrollaktiviteter som används, eller om den 

motsägande institutionella teorin ger en bättre förklaring. 

  

Teori: Den teoretiska delen av studien innehåller en bakgrund om 

kontrollaktiviteter och intern kontroll, contingency teorin och institutionell teori. 

Delar av dessa teorier operationaliseras till hypoteser. 
 

Metod: En kvantitativ studie genomfördes genom en enkätundersökning, 

underbyggd av teoretiska referenspunkter som studien hade i den inledande fasen. 

Ett antal hypoteser testades genom deskriptiva analyser, men främst genom 

bivariata analyser för att studera eventuella samband. 

 

Resultat och Slutsats: COSO:s ramverk är inte utbrett bland svenska medelstora 

företag men kontrollaktiviteterna som ingår i ramverket används i väldigt stor 

utsträckning. Oavsett om dessa kontrollaktiviteter kommer från COSO:s ramverk 

eller om de existerat sedan tidigare, tyder resultatet av studien på att dessa 
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institutionaliserats bland svenska medelstora företag. Studiens hypoteser, som 

ponerade att organisatoriska faktorer kan förklara vilka kontrollaktiviteter företag 

har, förkastades till stor del. 

 

Nyckelord: COSO:s ramverk, Intern kontroll, Kontrollaktiviteter, Finansiell 

rapportering, Organisationsfaktorer, Institutioner, Legitimitet. 
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Abstract 
 
Title: The framework of COSO - to be or not to be? 

 

Authors: Julia Ahlgren, Linn Grabo and Olivia Sjögren 

 

Background and Problem Discussion: The last years of corporate scandals have 

contributed to an increase in demand for corporate internal control. COSO 

Internal Control - Integrated Framework is almost always a reference point when 

internal control is being described. This was the starting-point in the beginning of 

the study and the idea was to chart the extent to which this framework was spread 

among Swedish medium-sized companies, but above all, what this could depend 

on. The result of the study proved that the framework was not implemented by the 

companies, which led to a new question about what could explain why the control 

activities are constructed the way they are do among these companies. 

 

Objective: The purpose of this study was to investigate if companies use control 

activities also mentioned in the framework of COSO, even if the framework is not 

implemented, and what explains the companies use of similar or different 

activities. The aim of the study further was to investigate if organizational factors 

can explain which control activities that are used, or if the contradictional 

institutional theory provides a better explaination. 

  

Theory: The theoretical part of the study contains a background about control 

activities and internal control, contingency theory and institutional theory. Parts of 

these theories are operationalized to hypothesis. 
 

Method: A quantitative study was conducted using a survey, based on theoretical 

reference points that the study had in the initial phase. Several hypothesis were 

tested through descriptive analysis, but mainly through bivariate analysis to study 

possible relations. 

 

Results and Conclusions: COSO Internal  Control - Integrated Framework is not 

spread among Swedish medium-sized companies, but the control activities, that 

are a part of the framework, are used widely. Whether these control are based on 
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the COSO framework or if they were already implemented before the existence of 

COSO framework, the result of the study indicate that they are institutionolized 

among Swedish medium-sized companies. A majority of the hypothesis, that 

tested if organizational factors can explain which control activities companies 

have, were rejected. 

 

Keywords: COSO Internal  Control - Integrated Framework, Internal control, 

Control activities, Financial reporting, Organizational factors, Institutions, 

Legitimacy. 
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet belyser de företagsskandaler som gett upphov till att en 

standard, COSO:s ramverk, tagits fram för intern kontroll och som också 

lagstadgats i USA. En diskussion förs kring vad som kan förklara varför 

organisationsstrukturer ser ut som de gör och olika syn på ramverket tas i 

beaktning. Kapitlet mynnar ut i studiens frågeställning och det studien ämnar 

utreda kring kontrollaktiviteterna för intern kontroll. Avslutningsvis beskrivs 

arbetsgången av den ändrade riktningen i studien efter det första resultatet. 

 

1.1 Bakgrund 

Företagsskandaler blir allt mer vardagsmat i media. Många av dessa fall handlar 

om hur företag manipulerar räkenskaper för att ge sken av en framgångsrik 

verksamhet. En av de hittills mest omtalade företagsskandalerna är 

Enronskandalen. Enron var ett av USA:s största bolag sett till omsättning och 

bland de högst värderade bolagen på Wall Street i början av 2000-talet. I Enrons 

niomånadersrapport upptäcktes en nedskrivning på 1,2 miljoner dollar. 

Nedskrivningen hade sitt ursprung i dolda dotterbolag, som Enron kontrollerade 

men inte tog upp i sin balansräkning. Enrons revisionsbyrå var ett stort bidrag till 

Enrons kollaps, då det var de som satte sin signatur på bokslutet som en garanti 

för Enrons redovisning (Dagens industri, 2002). 

 

En annan inte lika världsligt omtalad, men svensk företagsskandal är Eniro, där 

intäkter har periodiserats tidigare än de skulle ha gjort och därmed visat ett bättre 

resultat av företagets verksamhet. Detta gav intressenterna en felaktig bild av 

företagets framgång och på så sätt blev många parter drabbade av den 

värdeminskning som uppstod vid upptäckten av denna skandal (Petersson, 2014). 

 

Från både Enronskandalen och Eniroskandalen framgår det klart att redovisningen 

brustit och att dessa skandaler aldrig hade uppstått om det hade funnits en 

välfungerande intern kontroll. För att upptäcka och förebygga uppkomsten av 

dessa medvetna eller omedvetna fel i räkenskaperna har intern kontroll blivit allt 

mer viktigt (Arwinge och Wikland, 2013). Intern kontroll är en process som 

upprättas av en enhets ledning, utformad för att ge en rimlig försäkran om att 
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företags uppsatta mål nås vad gäller effektivitet och produktivitet i verksamheten, 

tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av lagar och regler. Intern 

kontroll kan bidra till att företag uppnår sina mål för lönsamhet, resultat och att de 

kan förhindra resursförluster (COSO, 2013, s.1-3). 
 

På uppdrag av den amerikanska staten skapades the Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission, COSO, med syftet att motverka 

ekonomisk brottslighet gällande den finansiella rapporteringen (Wikland, 2007, 

s.3). 1992 publicerade COSO Internal Control - Integrated Framework, ett 

ramverk för intern kontroll och styrning, vilket kom att bli lagstadgat för 

amerikanska börsbolag att följa. Ramverket ger företag verktyg för att ta fram och 

bibehålla effektiva system för intern kontroll och har kommit att få stor acceptans 

bland företag och organisationer runt om i världen. Det som ursprungligen var ett 

amerikanskt lagstadgande har vuxit fram till att bli mer och mer normativt även i 

Sverige och allt fler svenska företag implementerar detta för att formulera och 

bibehålla en så effektiv intern kontroll som möjligt (Arwinge och Wikland, 2013). 

 

Finansdepartementet (2006, s.17-19) lade fram ett författningsförslag om att 

införa COSO som ett ramverk för intern kontroll i statlig verksamhet. Grunden för 

detta förslag var att legitimitet och förtroende ska finnas för den statliga 

verksamheten, både av politiska beslut men även för allmänhetens förväntningar. I 

förslaget skrivs också att en av förutsättningar för att uppnå myndigheternas mål 

är beroende av hur den interna kontrollen utformas. Även om intern kontroll 

funnits med i regelverket har det varit oklara och skilda uppfattningar om dess 

innebörd, vilket gör styrningen komplicerad. Därmed har ett förslag tagits fram 

om införandet av det mest accepterade ramverket utvecklat av The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission. Syftet med att införa 

denna typ av reglering är att förbättra regeringens styrning av myndigheterna 

liksom förtydliga de krav som finns på myndigheternas ledning vad gäller intern 

kontroll (Finansdepartementet, 2006, s.17-19). Detta visar på att COSO:s ramverk 

som modell för intern kontroll har spridits till såväl privata som statliga 

organisationer även i Sverige. 
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I Internal Control - Integrated Framework är processen för intern kontroll 

uppdelad i fem komponenter som samverkar med varandra. Den första är 

kontrollmiljön, alltså den kultur och med den ton som företagsledningen 

kommunicerar och som skapar medvetenhet om vikten av intern kontroll hos 

medarbetare i organisationen. Den andra är riskbedömning som innefattar 

identifieringen och analysen av de riskerna mot att företaget ska kunna nå 

uppsatta mål. Den tredje komponenten är kontrollaktiviteter, vilka motsvaras av 

de riktlinjer och rutiner som tas fram för att möta de identifierade riskerna. 

Aktiviteterna innefattar bland annat godkännanden, attester, verifikationer, 

avstämningar och uppdelning av tjänster och arbetsuppgifter. De sista två 

komponenterna är information och kommunikation, som bidrar till att de anställda 

förstår sin roll i kontrollsystemet, samt tillsyn för att utvärdera och uppdatera den 

interna kontrollen. Sedan framtagandet av den första versionen av COSO:s 

ramverk har bolags omgivning och makroekonomiska miljö ändrats dramatiskt 

och blivit allt mer tekniskt komplex och global. Detta i kombination med 

intressenters ökande intresse och krav på transparens leder till ökade krav på 

system för intern kontroll. Med anledning av detta har en uppdaterad version av 

ramverket tagits fram under 2013 (COSO, 2013, s.4-7). 

 

PwC, en av världens största revisionsbyråer, refererar i en marknadsanalys till ett 

uttalande av ansvariga för ett av Sveriges större företag (Widengren och Wendt, 

2014, s.2): 

 

“Det (intern kontroll) verkar vara på väg att ändra sig från “ett nödvändigt ont” 

till något som kan bidra till att vi når verksamhetsmålen” 

 

Enligt utlåtandet handlar den utvecklade formen av intern kontroll alltså om mer 

än att bara hantera riskerna. Kontrollen handlar om att utifrån ett större perspektiv 

få insikt i såväl verksamhetens risker som affärsmöjligheter. Detta bidrar till ett 

ökat förtroende liksom potential att nå nya marknader (Widengren och Wendt, 

2014, s.10). Detta är ytterligare ett bevis för den interna kontrollens ökade 

betydelse för företag. 
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1.2 Problemdiskussion 

Det verkar finnas en stark uppfattning om vikten av COSO:s ramverk för den 

interna kontrollen i företag. Enligt ett flertal utlåtanden verkar implementering av 

ramverket ha kommit att utgöra en norm för den interna kontrollen i svenska 

företag. Detta vill vi undersöka. 

 

Arwinge och Wikland (2013) menar att COSO:s ramverk ska underlätta arbetet 

med att utföra den interna kontrollen och styrningen i verksamheten, genom att 

medföra en bättre struktur för kontrollerna. Författarna skriver också att ramverket 

fungerar som ett komplett hjälpmedel vid genomgång av kontrollerna och de olika 

komponenterna i modellen. Arwinge och Wikland (2013) avslutar med en 

rekommendation om att implementering av ramverket bör ske om ett sådant 

arbete inte redan finns.         

                          

PwC ställer sig frågande till om svaret man söker enbart handlar om att följa 

regelverk för att verksamheten ska investera pengar för att formalisera den interna 

kontrollen, eller om det finns fler värden och vinster att hämta genom en formell 

intern kontroll. Trots att ett företag inte implementerat ett ramverk för intern 

kontroll eller en struktur för detta arbete, finns det alltid former av 

kontrollaktiviteter (Widengren och Wendt, 2014, s.2). 

 

Eriksson-Zetterquist (2009, s.65) belyser olika syn på hur organisationer agerar 

och varför. En av förklaringarna som ges i litteraturen är att den formella 

strukturen inte speglas av de interna krav som finns. Den formella strukturen vill 

snarare skapa en legitim bild av organisationen och på så sätt spegla de myter som 

finns i en organisations omvärld. Enligt Deegan och Unerman (2011, s.324) 

framstår ett företag legitimt när det agerar i enlighet med det som förväntas av 

omvärlden. De åtgärder som ett företag förväntas vidta kan exempelvis vara att 

följa de normer som finns (Deegan och Unerman, 2011, s.324). Då COSO:s 

ramverk har fått denna spridning som tidigare beskrivet, kan ramverket ha blivit 

en typ av norm som företag förväntas att följa och på så sätt anses legitimt. 

 

Powell och DiMaggio (1983, s.149) ifrågasätter varför företag blir mer och mer 

homogena och förklarar detta med begreppet isomorfism, som ofta kopplas 
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samman med institutionell teori. De förklarar också att en anledning till att 

organisationer på samma marknader efterliknar varandra på detta sätt, och på så 

sätt bildar institutioner, är för att företag härmar de som upplevs mer 

framgångsrika och legitima. Som tidigare nämnt har det skrivits om att COSO:s 

ramverk blivit mer och mer av en norm och spridits även bland svenska företag, 

vilket skulle kunna förklaras av teorier kring institutionell teori. Frågan är då hur 

pass utbrett detta ramverk är bland svenska medelstora företag och vad denna 

spridning i så fall beror på. En möjlig förklaring är att dessa olika typer av 

isomorfism är bakomliggande faktorer, likt Boxenbaum och Jonsson (2008, s.79) 

beskriver, för spridning. Det kan också diskuteras om viljan att anses legitim 

ligger bakom denna spridning. 

 

Med bakgrund i den frågeställning studien först ämnade utreda, Vilken typ av 

kontrollaktiviteter för intern kontroll har medelstora svenska företag och i vilken 

mån följer de COSO:s ramverk?, gjordes en kartläggning av medelstora svenska 

företags interna kontroll. Syftet var då att genom denna kartläggning undersöka 

om svenska medelstora företag har implementerat COSO:s ramverk och varför de 

i så fall valt att implementera detta. Studien ämnade förklara vad som får företag 

att implementera COSO:s kontrollaktiviteter. Det första stora resultatet av studien 

visade dock att väldigt få svenska medelstora företag har implementerat COSO:s 

ramverk och många kände inte ens till vad det var för något. 

 

I samband med detta tog studien en ny riktning. Detta oväntade resultat väckte 

istället ett intresse kring vilken typ av interna kontrollaktiviteter svenska 

medelstora företag då använder. Då det första resultatet visade att COSO:s 

ramverk inte hade implementerats ställs frågan om samma typ av 

kontrollaktiviteter som COSO:s redan är rutiner i företagen och om detta kan 

förklara varför COSO:s ramverk inte används. Frågan är då vilka likheter eller 

varianser som finns i kontrollaktiviteterna mellan olika företag och vad detta då 

beror på. Contingency teorin säger att det inte finns enbart ett bästa system att 

styra en organisation på. Teorin säger att det finns specifika faktorer i en 

organisations omgivning som påverkar vilken som är den mest effektiva 

styrningen. De faktorer som förklarar hur företag anpassas är omgivning, 

teknologi, storlek, strategi och kultur (Emmanuel et al., 1990, s.57). Kanske kan 
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denna teori och dess faktorer förklara vad variansen i kontrollaktiviteter beror på 

med den nya studiens syfte. De likheter som finns i företags kontrollaktiviteter 

kan kanske förklaras av den institutionella teorin.   

 

Enligt Larrinaga-Gonzáles (2007, s.343) förklarar den institutionella teorin varför 

vissa typer av organisationer tenderar att bli lika varandra. Anpassningen av 

organisationens struktur görs efter de kulturella normer som finns, vilket bidrar till 

legitimitet i organisationen (Donaldson, 2008, s.5). Denna teori kan vara en 

förklaring till varför olika typer av företag använder sig av samma typ av 

kontrollaktiviteter. En intressant fråga blir då om organisationer använder 

kontrollaktiviteter, omnämnda i COSO:s ramverk, även om COSO:s ramverk inte 

är implementerat och företagen inte ens känner till ramverket. Scott (1987, s.498) 

menar också att anpassning sker för att återfå förlorad legitimitet. Detta skulle 

kunna förklara att användningen av samma kontrollaktiviteter i olika 

organisationer har institutionaliserats, eller att de används för att de skapar 

effektivitet. Frågan är då vilka kontrollaktiviteter medelstora svenska företag har 

och om de ovan nämnda teorierna kan vara förklaringar till varför 

kontrollaktiviteterna skiljer sig åt eller ser likadana ut. 
 

1.3 Frågeställning 

Använder svenska medelstora företag de kontrollaktiviteter som också är 

omnämnda i COSO:s ramverk, trots att ramverket inte är implementerat, och vad 

beror likheterna eller varianserna i aktiviteterna på?  

 

1.4 Syfte 

Då det saknas tidigare studier kring detta, kommer en kartläggning att göras av 

vilka kontrollaktiviteter som finns i medelstora svenska företag. Syftet med 

studien har varit utreda om företag använder sig av de kontrollaktiviteter som 

också är omnämnda i COSO:s ramverk, trots att ramverket inte är implementerat, 

och vad det beror på att företag använder sig av lika eller olika aktiviteter. Studien 

syftar då till att undersöka om de organisatoriska faktorerna kan förklara vilka 

kontrollaktiviteter som används eller om den motsägande institutionella teorin ger 

en bättre förklaring. Det praktiska bidraget är att ge ett svar på om det krävs ett 
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ramverk för att ha standardiserade kontrollaktiviteter eller om det räcker med de 

aktiviteter som redan finns i företaget. 

 

1.5 Arbetsprocess 
Vårt första resultat i den enkätundersökning som gjordes visade att enbart tre 

företag använder sig av COSO:s ramverk samt att enbart 16,3 procent av 

deltagarna känner till det. Detta resultat har inneburit att syftet och 

frågeställningen i uppsatsen inte kan förklaras med en del av de tänkta teorierna 

som vi tog utgångspunkt i vid utformning av enkäten. Hypoteserna som vi skulle 

testa med hjälp av enkäten förkastades, då hypotesformuleringen utgick från att 

ramverket hade spridits. Vi fick alltså ett första resultat att COSO:s ramverk inte 

är spritt och fick då gå vidare i studien och ändra riktning. Inledningsvis i den 

vidare studien formulerades därför en hypotes, som vi då kunde förkasta: 

 

H1: Medelstora svenska företag har implementerat COSO:s ramverk 
 

Vidare i studien kommer tillvägagångssättet och de val som gjordes utifrån 

studiens ursprungliga syfte att förklaras, samt hur den vidare användningen av 

materialet från enkätundersökningen har sett ut för att uppfylla studiens nya syfte. 
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1.6 Disposition 
 

 

  

Slutsats 
Här presenteras de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat och hur syftet med studien har uppfyllts. 

Detta avsnitt avslutas med vad som lämnas till vidare forskning. 
 

Inledning 
Inledningsvis presenteras en bakgrund kring intern kontroll, COSO:s ramverk, dess syfte och framväxt. 

Företagens användning av ramverket och dess spridning problematiseras. En första frågeställning och ett 
första resultat, presenteras, som sedan gör att studien byter spår. Utifrån detta formuleras en ny 

frågeställning och ett nytt syfte med studien. Avsnittet avslutas med att förklara arbetsprocessen för den 
vidare studien efter det första stora resultatet. 

 

Metod 
Tillvägagångssättet presenteras och motiveras vid val av forskningsdesign, teoretisk referensram, insamling 

av data, enkätdesign och urval. Här förs även en diskussion kring de olika ställningstagande som tagits. 
Avsnittet avslutas med reflektioner över tillvägagångssättet. 

 

Bakgrund och teoretisk referensram 
Avsnittet inleds med bakgrund kring intern kontroll och kontrollaktiviteter. I detta avsnitt presenteras de 
teorier som har använts för att analysera resultatet, vilka utgörs av contingency teorin och institutionell 

teori. Utifrån dessa teorier presenteras ett antal hypoteser som testas i avsnittet efter. Den teoretiska 
referensramen avslutas med en konceptuell modell. 

 

Resultat och statistiska analyser av enkätundersökningen 
Detta avsnitt inleds med tabell över operationalisering och variabler för de olika hypoteserna. Även 

enkätundersökningens svarsfrekvens presenteras. Efter detta presenteras resultatet av kartläggningen och 
hypotestestningen. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av de statistiska analyserna. 

 

Analys av resultat 
I detta avsnitt diskuteras och analysers resultat och de statistiska analyserna av enkätundersökningen, 

utifrån den teoretiska referensramen. 
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2 Bakgrund och teoretisk referensram 
Detta avsnitt inleds med en bakgrund kring intern kontroll och kontrollaktiviteter. 

Efter detta presenteras contingency teorin och tidigare forskning inom fem av 

contingency-faktorernas påverkan på organisationers ekonomistyrning. Denna 

forskning mynnar ut i formuleringen av fem teoretiska propositioner som sedan 

genom en operationalisering gjorts om till hypoteser. I den andra delen av 

avsnittet definieras och förklaras institutionell teori och hur denna teori står i 

konflikt med contingency teorin. Avslutningsvis formuleras en alternativ 

proposition utifrån institutionell teori, som även denna operationaliseras till en 

hypotes i vår studie. 

 

2.1 Bakgrund om intern kontroll och kontrollaktiviteter 

En grundläggande del som oftast avses, när man i vardagligt tal talar om intern 

kontroll, är kontrollaktiviteter. Kontrollaktiviteter utgörs av de rutiner och 

bestämmelser som finns för att uppfylla organisationens mål, vilket är något som 

utförs på alla nivåer i organisationer. Konkreta exempel på dessa aktiviteter kan 

vara avstämningar, attester, godkännande med flera (Carrington, 2014, s.133). I 

syfte att minimera, motverka och förebygga risker, används kontrollaktiviteter i 

form av verkliga åtgärder. Kontrollaktiviteter tas fram med utgångpunkt i den risk 

som associeras till den miljö organisationen befinner sig i (FAR Förlag, 2006, 

s.13). 

 

De risker som ska kunna bemötas kan förekomma både externt och internt i 

organisationen. Det är för organisationer också centralt att ha en väl inarbetad 

styrning samt kontroll av IT-kontroller, vilket innefattar systemutveckling, 

behörighetskontroller och drift av data. Aktiviteterna syftar utöver att utesluta 

risker också till att upptäcka och korrigera andra felaktigheter (FAR Förlag, 2006, 

s.13). Oavsett vilka kontrollaktiviteter som utformas ska samtliga syfta till att 

främja de gemensamma mål som finns när det talas om intern kontroll. Det vill 

säga att uppnå tillförlitlig finansiell rapportering, ändamålsenlig- och 

kostnadseffektiv styrning och efterlevnad av både lagar och föreskrifter (Haglund 

et al., 2005, s.47). 
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I denna uppsats har det dock som tidigare nämnts gjorts en avgränsning till målet 

om att uppnå tillförlitlig finansiell rapportering. Kontrollaktiviteter kan angripa de 

risker som finns på olika sätt. Antingen är aktiviteterna direkt riktade mot vissa 

förutbestämda strukturer för att minimera, utesluta eller förebygga risk, eller så 

kan de vara indirekta och då syfta till att förebygga att risk ens uppstår. Den 

sistnämnda typen av aktiviteter syftar främst till påverkan av kontrollmiljön 

(Haglund et al., 2005, s.47-48). 

 

Avslutningsvis går det att sammanfatta kontrollaktiviteter som ett bra system för 

intern kontroll. Ett system som genom en implementering i det dagliga arbetet 

motverkar felaktigheter i finansiella rapporter, redovisning och beslutsunderlag 

och åsyftar till både avsiktliga och oavsiktliga fel. Det är framförallt oavsiktliga 

fel som går att identifiera med intern kontroll. Avsiktliga felaktigheter är inte lika 

lätta att identifiera och kontrollera och kräver därmed ett mer utvecklat och 

genomtänkt arbete (FAR Förlag, 2006, s.14). 

 

Delmål för den interna kontrollen är enligt FAR Förlag (2006, s.20) existens och 

fullständighet. Med existens avses att säkerställa att endast affärshändelser som 

inträffat och avser företaget bokförts. Med fullständighet menas i FAR Förlag 

(2006, s.20) att det ska säkerställas att samtliga affärshändelser bokförs, att det 

finns en verifikation som på ett korrekt sätt visar affärshändelsen samt att företag 

kontrollerat att det som hör till räkenskapsinformation identifieras på rätt sätt. 

Enkätdesignen och enkätfrågorna har utifrån ovannämnda mål och syfte utformats 

med inspiration av olika testfrågor från (FAR Förlag, 2006, s.20-21). 

 

2.2 Contingency teorin 

2.2.1 Definition 

Kärnan i contingency teorin, inom organisationsteori, är att organisationens 

effektivitet är ett resultat av hur väl organisationen anpassar sin struktur till den 

situation den befinner sig i. Det finns då olika faktorer i denna situation, vilka 

består av organisationens omgivning, storlek och strategi (Donaldson, 2001, s.1-

2). Då anpassningen till dessa faktorer leder till effektivitet, motiveras företag att 

anpassa sin struktur till förändringar i dessa. Förändring i organisationens 
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omgivning, storlek och strategi tenderar alltså att skapa förändring i 

organisationens struktur (Donaldson, 2001, s.3). 

Enligt Emmanuel et al. (1990, s.57) baseras contingency-synsättet på 

ekonomistyrning i att det inte finns något bäst lämpat styrsystem för alla 

organisationer under alla omständigheter. Istället har teorin försökt identifiera 

specifika faktorer i organisationers omgivning som påverkar designen av 

ekonomistyrningssystemet. Emmanuel et al. (1990, s.57) beskriver också att dessa 

faktorer kan delas in i följande huvudområden; företagets externa omgivning, 

teknologi, storlek, strategi och kultur. Även Chenhall (2003, s.128) tar upp dessa 

områden av faktorer och tidigare forskning kring dessa faktorer. Enligt Chenhall 

(2003, s.129) fokuserar contingency-baserad forskning på en rad olika aspekter av 

ekonomistyrning, varav kontrollsystem är en av dessa. 

2.2.2 Omgivning 

Enligt Chenhall (2003, s.137) fokuserade den tidiga forskningen kring 

organisationsdesign mycket på effekterna av omgivningens osäkerhet på 

organisationens struktur. Khandwalla (1972, s.276) har genom en kvantitativ 

studie studerat sambanden mellan olika typer av konkurrens, exempelvis 

priskonkurrens och produktkonkurrens, och användning av ekonomistyrning hos 

tillverkande företag i USA. Resultatet av denna studie visade bland annat att flera 

typer av hög konkurrenssituation är positivt relaterat till kvalitetskontroll av 

statistiken, men även till ekonomistyrningsfunktioner generellt (Khandwalla, 

1972, s.280-281). I litteratur av samma forskare, Khandwalla (1977), tas även 

andra variabler för omgivning upp, så som fluktuation, snabb utveckling i 

teknologi och variation på olika sätt. 

 

Otley (1978, s.145) kom i sin studie fram till att i olika typer av omgivning, med 

uppdelningen “tuff” omgivning och “liberal” omgivning, är olika budgetsystem 

mer och mindre effektiva. I den tidigare nämnda studien av Chenhall (2003, 

s.138) sammanfattas tidigare forskning kring detta område med att ju mer fientlig 

och turbulent omgivningen är, desto högre är användningen av formella 

kontroller. 
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Ovan nämnda studier är alltså exempel på hur omgivningen påverkar 

organisationers ekonomistyrning och kontroll. Utifrån detta kan vi formulera 

följande proposition: 

 

Omgivningen påverkar organisationers ekonomistyrning 

 

Då intern kontroll och kontrollaktiviteter inom detta är en del av 

ekonomistyrningen, operationaliserar vi ekonomistyrning med de olika 

kontrollaktiviteterna, som respondenterna får svara på om de använder i sista 

frågan i enkäten. Faktorn omgivning handlar enligt teorin bland annat om 

osäkerhet, konkurrenssituation och fluktuationer. Omgivning kan 

operationaliseras med variabeln bransch då osäkerhet, konkurrenssituation och 

fluktuation kan variera mycket mellan olika branscher. Utifrån tidigare nämnd 

proposition av Chenhall (2003, s.138) antar vi att sambandet mellan en osäker 

bransch och användning av specifika kontrollaktiviteter är positivt. Utifrån denna 

operationalisering kan följande hypotes formuleras: 

 

H2: Osäker bransch är positivt relaterat till användning av någon eller några 

kontrollaktiviteter 

 

2.2.3 Teknologi 

Teknologi presenteras av Daft och Macintosh (1978, s.88-91) som en viktig 

contingency-variabel för effektiv design av ekonomistyrning. Perrow (1967, 

s.199) gjorde en studie på sambandet mellan två olika dimensioner av teknologi i 

produktionsprocessen och olika delar av organisationers struktur, där han bland 

annat fann att dessa teknologiska faktorer hade ett starkt samband med olika 

aspekter av hur informationssystem såg ut. Ett av resultaten i en studie av Kaplan 

och Mackey (1992, s.125) var att företag som använde högteknologiska 

flödesbaserade processer hade en signifikant högre tendens att använda 

redovisningsinformation för att utvärdera organisationens prestation. Kaplan och 

Mackey (1992, s.125-126) förklarar också att detta resultat visar på att 

organisationers underliggande teknologi påverkar ekonomistyrningen. 

Teknologier som är mer standardiserade och automatiserade har ofta mer 
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traditionell och formell ekonomistyrning med högre utvecklade kontroller 

(Khandwalla, 1977). 

 

Utifrån ovan nämnda studier, som visar resultat på hur teknologi påverkar 

organisationers ekonomistyrning och kontroll, kan följande proposition 

formuleras: 

 

Teknologin påverkar organisationers ekonomistyrning 

 

Faktorn teknologi operationaliserar vi i denna studie med hjälp av variabeln vi får 

av fråga 2 i enkäten, där respondenten får gradera i hur stor utsträckning företaget 

är IT- och nätbaserat. Ju högre grad av IT- och nätbasering, desto mer 

högteknologiskt antar vi att företaget är. Som tidigare förklarat operationaliserar 

vi ekonomistyrning med användning av kontrollaktiviteterna. Utifrån ovan 

beskrivning av vad Khandwalla (1977) säger gällande sambandet mellan hög 

teknologi och formell ekonomistyrning, antar vi att sambandet mellan IT- och 

nätbasering och användning av någon eller några kontrollaktiviteter är positivt. 

Utifrån denna operationalisering kan följande hypotes formuleras: 

 

H3: Hög grad av IT- och nätbasering är positivt relaterat till användning av 

någon eller några kontrollaktiviteter 

 

2.2.4 Storlek 

Chenhall (2003, s.148) beskriver att få studier har gjorts på storlekens betydelse 

för ekonomistyrning, men att de som har gjorts ofta har studerat stora 

organisationer och hur de tenderar att anta system och rutiner av en mer formell 

karaktär. Chenhall (2003, s.149) förklarar också att storlek kan mätas på olika sätt, 

bland annat i antal anställda, omsättning eller tillgångar. Tidigare nämnd 

forskning av Khandwalla (1972 och 1977) visade bland annat resultat på att större 

företag använder formella kontroller av olika slag i hög utsträckning. Forskning 

av Merchant (1981, s.821) visade liknande resultat på att stora organisationer har 

en formell ekonomistyrning, i form av att stora företag i denna studie använder väl 

utvecklade budgetsystem och formell kommunikation i organisationen. Det är 

dock svårt att finna studier inom detta ämne som studerar små eller medelstora 
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företag, vilket Chenhall (2003, s.149) bekräftar. Följande proposition kan 

formuleras utifrån ovan nämnda studier: 

 

Storleken påverkar organisationers ekonomistyrning 

 

Många tidigare studier av storlekens påverkan på ekonomistyrning har utgått från 

antalet anställda, vilket kan motivera att även vi kan göra denna 

operationalisering. Variabeln antalet anställda får vi av fråga 4 i 

enkätundersökningen. Likt tidigare i avsnittet operationaliseras ekonomistyrning 

med användning av kontrollaktiviteter även i detta fall. Med bakgrund i resultatet 

av forskning av Khandwalla (1972 och 1977) som sade att stora organisationer 

hade formell ekonomistyrning, har vi anledning att tro att sambandet mellan 

antalet anställda och användning av samma typ av kontrollaktiviteter är positivt. 

Vi kan då formulera följande hypotes: 

 

H4: Antalet anställda är positivt relaterat till användning av någon eller några 

kontrollaktiviteter 

 

2.2.5 Strategi 

Enligt Chenhall (2003, s.150) så skiljer sig strategi från de övriga contingency-

faktorerna och handlar till stor del om hur chefer kan påverka andra variabler som 

exempelvis omgivning och teknologi genom strategi. Chenhall och Morris (1995, 

s.493) kom i sin studie av ungefär 150 olika organisationer, alla stora, fram till att 

formella system för kontroll var mer passande för konservativa strategier. 

Rajapakshe (2002) testar ett flertal hypoteser för hur olika typer av strategier, 

exempelvis utvecklingsstrategier, påverkar strukturen i företag. Studien kommer 

fram till en generell slutsats att det finns samband mellan strategi och struktur, 

men att båda påverkar varandra. Strategin kan alltså påverka strukturen och 

strukturen kan påverka strategin (Rajapakshe 2002, s.162-163). Utifrån denna 

studies ena syn på detta samband kan följande proposition formuleras: 

 

Strategin påverkar organisationers ekonomistyrning 
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Den variabel vi har valt att operationalisera strategi med är variabeln vi får av 

enkätens första fråga som mäter respondentens uppfattning av olika 

informationssystem. Vi antar då att hur viktiga de olika systemen anses vara är en 

del av företagets strategi. På samma sätt som tidigare operationaliseras 

ekonomistyrning med användning av kontrollaktiviteter. De fem olika 

informationssystemen utgör då fem olika variabler där ett högt värde på variabeln 

innebär hög grad av hur utvecklat och viktigt respondenten tycker att detta system 

är. Då vi ponerar att en hög grad av hur utvecklat och viktigt respondenten tycker 

att detta system är, påverkar vilka kontrollaktiviteter som används, så antar vi en 

positiv riktning på sambandet. Vi kan då formulera följande hypotes: 

 

H5: Uppfattningen av olika informationssystem är positivt relaterat till 

användning av någon eller några kontrollaktiviteter 

 

2.2.6 Kultur 

Kultur kan beskrivas på många olika sätt. En förklaring är kultur som olika 

inneboende egenskaper, som kunskap, tro, konst, moral och regler, vilka 

medlemmar av samhället har. Jämfört med andra contingency-variabler har det 

gjorts få studier om kulturens påverkan på ekonomistyrning och kontroll men att 

det har blivit viktigare på senare år då företag har blivit multinationella koncerner 

(Chenhall, 2003, s.152-153). 
 

En av de som studerat hur kultur påverkar ekonomistyrning är Harrison (1992, 

s.1) som jämförde chefer i Singapore och Australien och deras uppfattning och 

arbetssätt i olika aspekter. Denna studie fann skillnader länderna emellan när det 

kom till samband mellan arbetsrelaterade attityder och olika styrfunktioner 

(Harrison, 1992, s.9-12). Även Boje et al. (1992, s.313) studerade nationell kultur. 

Deras studie gjordes på chefer i ungefär 700 företag i olika branscher i USA, 

Malaysia, Indonesien och Thailand, och resulterade i signifikanta skillnader i 

ledarstil länderna emellan (Boje et al., 1992, s.313). 

 

Chenhall (2003, s.154) sammanfattar tidigare forskning som finns inom detta 

område med en generell proposition om att nationell kultur är associerat med 

designen av ekonomistyrning. Detta vilar på antagandet att olika länder har olika 
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typer av kulturella karaktärsdrag (Chenhall 2003, s.152). Utifrån detta kan en 

liknande proposition formuleras enligt följande: 

 

Kulturen påverkar organisationers ekonomistyrning 

 

Då contingency-faktorn kultur ofta handlar om nationell kultur kan vi i denna 

studie operationalisera denna faktor med variabeln vi får av frågan om 

moderbolagets nationalitet i enkäten. Återigen operationaliseras ekonomistyrning 

med användning av kontrollaktiviteter. Då variabeln för moderbolagets 

nationalitet är kodad så att den ökar ju längre från Sverige moderbolaget ligger, 

kan vi ponera att sambandet är positivt mellan denna och användning av 

kontrollaktiviteter. Detta då vi tror att utländska moderbolag påverkar i större 

utsträckning än svenska då vi antar att kulturen skiljer sig åt mer, ju längre ifrån 

Sverige moderbolaget är. Hypotesen ser därför ut enligt följande: 

 

H6: Moderbolagets nationalitet är positivt relaterat till användning av någon 

eller några kontrollaktiviteter 

 

2.3 Institutionell teori 

Institutionell teori betraktar den formation en organisation antar och förklarar 

varför vissa typer av organisationer tenderar att bli lika varandra i sin karaktär 

(Larrinaga-Gonzáles, 2007, s.343). Teorin förklarar de mekanismer, genom vilka 

organisationer tenderar att anpassa sina uppfattningar och därmed sina handlingar, 

med hjälp av sina sociala och kulturella värdeskapande karaktärsdrag. Detta leder 

till att organisationer institutionaliseras (Deegan och Unerman, 2011, s.362). 

Institutionell teori förklarar alltså att anpassningen, efter de kulturella normer som 

finns, bidrar till legitimitet och stöd från externa organisationer (Donaldson, 2008, 

s.5). 

 

Institutionell teori visar på hur olika organisatoriska strukturer kan implementeras 

för att skapa tilltro till en organisation (Larrinaga-González, 2007, s.333-355). 

Teorin ger ytterligare ett perspektiv på ekonomiska resurser och vilka 

redovisningsregler som kommer följas beroende på vilka incitament som finns i 

organisationen. Institutionell teori ses som något som kommer av sociala normer 
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och självklara antaganden kring vad som skapar acceptabla beteenden (Carpenter 

och Feroz, 2001, s.565). Enligt Scott (1987, s.498) anpassas organisationer för att 

återfå förlorad legitimitet, resurser och annan typ av kapacitet som krävs för att en 

organisation ska kunna överleva. 

 

Meyer och Rowan (1977, s.347-350) menar att den formella strukturen i 

organisationer inte fungerar för att samordna och kontrollera, utan den formella 

strukturen bidrar till legitimitet genom att spegla de föreställningar som finns i 

organisationers institutionella omgivning. Det vill säga att organisering i sig 

snarare syftar till att följa institutionella regler än att kontrollera diverse 

aktiviteter. I samband med detta kom Meyer och Rowan (1977, s.347-350) att 

skilja mellan det som faktiskt görs i vardagen och hur en organisations formella 

struktur ser ut.  

 

Begreppet legitimitet har kommit att bli centralt i den nyinstitutionella teorin. 

Legitimitet anses enligt Dowling och Pfeffer (1975, s.122) som en viktig faktor i 

en analys av relationen mellan en organisation och dess omgivning. De förklarar 

begreppet som hur organisationer tenderar att skapa samstämmighet mellan 

sociala värden associerade med organisationens aktiviteter, och normer av vad 

som är acceptabla beteenden i större sociala sammanhang. När dessa värdesystem 

överensstämmer talar man om att organisatorisk legitimitet uppstår (Dowling och 

Pfeffer, 1975, s.122). 

 

Inom den institutionella teorin finns dock inte någon konkret definition på vad 

institutioner faktiskt utgörs av. Detta för att människor inom olika 

kunskapsområden ser på teorin och använder begreppet på olika sätt (Eriksson-

Zetterquist, 2009, s.8). DiMaggio och Powell (1991, s.151) förklarar en institution 

som något som kan avse så skilda fenomen som handskakningar eller som 

avdelningar för strategiplaneringar. Ekonomer benämner institutioner som ett 

resultat av medvetna handlingar och fokus ligger därför på de ekonomiska och 

politiska regler som förklarar dessa (Eriksson-Zetterquist, 2009, s.7-8). 

 

Institutionalisering förklaras enligt Selznick (1984, s.24) som den process som 

skapas i organisationer över tid. Processen speglar hur den präglade 
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organisationen ser ut, människorna som befunnit sig i den, intressen som skapats 

och på vilka sätt de blivit en del av miljön (Eriksson-Zetterquist, 2009, s.7). 

Utöver att institutionaliseringen ses som en process som skapas över tid 

förespråkas också att institutionerna utgör variabler. Organisationer som har 

tydligt definierade mål eller högt utvecklad teknologi tenderar i mindre grad att bli 

institutionaliserade än de med diffusa mål och mindre utvecklad teknologi. 

Variationerna är stora i organisationers känslighet och därmed även grad av 

institutionalisering (Scott, 2014, s.25). 

   

DiMaggio och Powell (1983, s.148) förklarar fenomenet som att i början av 

organisationers livscykel skiljer de sig åt i sin form och sitt sätt, för att sedan när 

ett organisationsområde etablerats driva varandra mot homogenitet. Larrinaga-

González (2007, s.333-355) menar också att organisationsstrukturen tenderar att 

anta någon form av homogenitet. Strukturen och handlandet i olika organisationer 

tenderar att bli lika och anpassa sig efter vad samhället eller särskilt starka 

grupper anser är normalt (Larrinaga-González, 2007, s.333-355).   

 

Konceptet om institutionell teori betecknas av stabilitet och uthållighet. När en 

institution väl skapats är frågan om det behövs något mer. Många studier kring 

organisering hävdar att institutionalism är ett uppslukande tillstånd som när det 

väl skapats, inte längre kräver något underhåll för att kunna behålla sin stabilitet 

(Scott, 2014, s.151). Simon (1945/1997, s.106) beskriver några förklaringar i form 

av beteendemönster som existerar när detta etablerats. Forskaren beskriver 

mönstren som särskilda aktiviteter som i sig skapar ett stimuli, vilket direkt 

uppmuntrar till att mönstren fortsätter och förblir fullständiga. På individnivå 

tenderar den ovannämnda processen även att minska individens känslighet och så 

även den externa stimulansen. Förändring antas vara både komplicerat och 

riskfyllt för organisationer (Scott, 2014, s.151). 

                                                                     

Enligt Feldman (2003, s.95) är definitionen av en rutin repetitiva igenkännbara 

mönster och handlingar som är beroende av varandra och genomförs av flera 

aktörer. Rutinerna kan dock inte ses som statiska och oföränderliga objekt 

(Feldman, 2003, s.95). Giddens (1979, s.96) betonar i vilken utsträckning de 

ihållande regler, normer och föreställningar kräver att aktörerna aktivt följer de 



  
 

26 

pågående sociala aktiviteterna i kombination med att kontinuerligt upprätthålla 

förhållandet till den kulturella miljön. Strukturen fortlever och består under 

förutsättningar att aktörerna kontinuerligt kan producera och reproducera 

handlingarna som finns i strukturen (Giddens 1984,s.98). Institutionalisering och 

rutiner i organisationers handlingar är en naturlig stabilisering av en 

organisationsvärld. De skapar negativa tankar kring förändringar, eftersom att 

förändringar i rutiner leder till känslor av osäkerhet. Detta visar på att människan 

är kärnan i hur en organisation arrangerar sin struktur (Boland, 1993, s.125-146). 

                  

Scott (2014, s.152) säger att han i sin institutionella läsning uppmärksammat att 

det är få studier inom ämnet som belyser de frågor som handlar om den 

institutionella fortlevnaden. Lawrence (2008, s.190) skriver att en förklaring till 

att det glöms bort är att mycket av det arbete som görs kring upprätthållandet av 

institutioner skapas av ”icke-elit” aktörer. De som anser att ett upprätthållande 

existerar är oense om vilka de underliggande mekanismerna för stabilitet är. Den 

underliggande uppfattningen av institutioner, oavsett om de är kulturella, 

normativa eller regulativa, påverkar synen av de upprätthållande och 

stabiliserande mekanismerna (Lawrence 2008, s.190). 

 

Den institutionella teorin har ett koncept som säger att en organisationsstruktur 

ska passa till den institutionella miljö som har fördelaktiga följder för 

organisationen, som legitimitet (Donaldson, 2008, s.3). Institutionell teori kan 

användas för att förklara varför en viss struktur används. Det finns inte 

nödvändigtvis en garanti för att den implementerade strukturen är den mest 

effektiva för den interna verksamheten. Strukturen kan alltså vara ineffektiv. 

Strukturen må överensstämma med en kulturell norm eller ideologin av 

rationalitet, men implementering sker för att anpassas efter ideologin och inte för 

att den faktiskt är rationell (Donaldson, 2008, s.6). 

  

Donaldson (2008, s.4) frågar sig om den institutionella teorin är ett komplement 

till eller om den står i konflikt med contingency teorin. Donaldson (2008, s.4) 

säger även att strukturen i den institutionella teorin ibland skiljer sig avsevärt från 

strukturen i contingency teorin. Contingency teorins struktur handlar om inre 

effektivitet medan den institutionella teorins struktur handlar om den yttre 
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legitimiteten. Contingency teorin och institutionell teori tenderar att hamna i 

konflikt med varandras skilda strukturer (Donaldson, 2008, s.5). 

 

Med bakgrund i denna teori och konflikten som finns teorierna emellan har en 

alternativ proposition till contingency teorin formulerats: 

 

Contingency-faktorerna påverkar inte företags ekonomistyrning 

 

Vid operationaliseringen av denna proposition utgår vi från tidigare nämnda 

hypoteser och samlar de olika operationaliseringarna av contingency-faktorerna i 

“de organisatoriska faktorerna”, vilket innefattar företagens omgivning, teknologi, 

storlek,  

strategi och kultur. En sista hypotes i studien har därför formulerats enligt 

följande: 

 

Halt: De organisatoriska faktorerna har inget samband med kontrollaktiviteterna 
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2.4 Konceptuell modell 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figur 1. Konceptuell modell. 
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3 Metod 
I metodavsnittet presenteras forskningsdesign, teoretiskt referensram och de 

hypoteser som inledningsvis tagits fram innan studien ändrade riktning. Detta 

följs av en beskrivning av det urval som gjorts för studien samt en motivering av 

den enkätformulering som valts, för att på bäst sätt besvara frågan i vår studie. 

Avsnittet avslutas med reflektioner över tillvägagångssättet. 

 

3.1 Kvantitativ ansats och forskningsdesign 

Då syftet till en början var att kartlägga de interna kontrollerna, förklara 

spridningen av COSO:s ramverk och varför företag väljer att använda sig av detta, 

krävdes en relevant forskningsdesign för att kunna mäta detta. I en kvantitativ 

undersökning ligger intresset oftast i att forskarna vill generalisera resultatet även 

hos grupper utöver de som deltagit i undersökningen. Resultatet ska vara giltigt 

för andra än deltagarna (Bryman och Bell, 2013, s.177). Med hjälp av en 

kvantitativ studie kan andra företag än de som ingår i urvalet ta del av resultatet, 

vilket har gjort att studien kan bidra till medvetenhet. För att kunna få en generell 

bild utifrån syftet krävs många svar, vilket har gjort att en kvantitativ ansats varit 

bäst lämpad för vår studie. 

 

Då studiens första syfte har ämnat studera hur COSO:s ramverk har spridits bland 

medelstora svenska företag, alltså vid mer än ett fall vid en given tidpunkt, har en 

tvärsnittsdesign enligt Bryman och Bell (2013, s.76-78) varit den mest lämpade 

designen för vår studie. En vanlig metod för detta är att göra en 

enkätundersökning, varpå vi har valt att utföra denna typ av undersökning. 

 

3.2 Val av teoretisk referensram 

Kartläggningen av hur COSO:s ramverk spridits har i första hand gjorts utifrån en 

teoretisk modell som beskriver olika organisatoriska förklaringsfaktorer till 

implementering av informations- och kommunikationsteknologi, (ICT). Vi har då 

tillämpat denna modell för att se vilka organisatoriska faktorer som förklarar 

spridning och implementering av COSO:s ramverk. Detta då denna är en av få 

modeller vi funnit som tydligt beskriver faktorer för spridning och som är 

applicerbar på vår studie då faktorerna är möjliga att konkretisera och mäta. 
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Utifrån artikeln Adopting an ICT code of conduct, skriven av Bia och Kalika 

(2007, s.441), har denna modell och följande hypoteser tagits fram och 

formulerats: 

H1: Implementering av COSO:s ramverk är positivt relaterat till grad av 

standardisering i organisationen 

H2: Implementering av COSO:s ramverk är positivt relaterat till grad av IT- och 

nätbasering 

H3: Implementering av COSO:s ramverk är positivt relaterat till moderbolagets 

nationalitet 

H4: Implementering av COSO:s ramverk är positivt relaterat till organisationens 

storlek 

H5: Implementering av COSO:s ramverk är relaterat till vilken bransch 

organisationen verkar i 

Då studiens första resultat visade att COSO:s ramverk inte har spridits i någon 

vidare utsträckning kan alla dessa hypoteser förkastas, då de utgår från att 

ramverket har spridits. Dessa förklaringsfaktorer valde vi istället att analysera 

utifrån contingency teorin, vilken också beskriver organisatoriska faktorer, men 

som gör att strukturen ser olika ut i olika organisationer. Vi har då utgått från 

dessa faktorer i contingency teorin och tidigare forskning av dessa faktorer 

kopplade till ekonomistyrning. Utifrån denna forskning har vi kunnat formulera 

nya hypoteser om vilka faktorer som påverkar vilka kontrollaktiviteter företagen 

har, istället för vilka faktorer som påverkar om COSO:s ramverk har 

implementerats. De nya hypoteserna presenteras i den teoretiska referensramen. 

 

Då teorierna om isomorfism, institutionell teori och legitimitetsteori är starkt 

relaterade till teorier om diffussion, skulle studien även utgå från dessa för att 

förklara spridningen, i ett andra steg. Syftet att förklara spridningen av COSO:s 

ramverk skulle alltså ursprungligen göras på två olika nivåer. I den första nivån 

skulle vi testa de tidigare nämnda hypoteserna om vad som förklarar spridningen, 

utifrån den teoretiska modellen för spridning av ICT. I den andra nivån skulle vi 

utgå från andra potentiella teorier för att förklara spridningen, alltså teorier om 
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isomorfism inom institutionell teori, och legitimitetsteori. På grund av det första 

resultatet i studien och studiens nya syfte fyllde teorin om isomorfism inte längre 

någon funktion. Institutionell teori hade fortfarande relevans, då vi med hjälp av 

denna teori istället kunde analysera användandet av liknande kontrollaktiviteter, 

varpå den behölls i den teoretiska referensramen. En alternativ hypotes, till de 

tidigare som utgår från contingency teorin, formulerades utifrån institutionell 

teori. Även om legitimitetsteorin i sig inte användes i studien så var 

legitimitetsbegreppet fortfarande intressant och diskuterades inom den 

institutionella teorin. 

 

3.3 Urval 

Urvalets storlek bör vara så stort att det ska vara möjligt att ge någon rimlig 

garanti av att urvalet är representativt och för att det ska vara möjligt att dra 

slutsatser om populationen. Storleken på urvalet bestäms av vilken typ av fråga 

som ska besvaras. Vår frågeställning är deskriptiv, vilket innebär att vi vill få en 

sammantagen bild av vad populationen tycker och då ges en relativt tillförlitlig 

skattning med mellan 100 till 300 individers svar (Barmark och Djurfeldt, 2015, 

s.75-76). Målet med webbenkäten var att få in cirka 100 stycken enkätsvar och 

med den svarsfrekvensen på mellan 15-20 procent som vi förväntade oss, innebar 

det att enkäten skickades till cirka 600 respondenter. Viktigt när 

undersökningsenheten är företag, är att enkäten skickas till utvalda relevanta 

personer för att få de svar som behövs (Barmark och Djurfeldt, 2015, s.41-42). 

Fokus har primärt varit att få tag på controllers alternativt ekonomichefer i 

organisationer för att besvara enkätfrågorna. Controllers kontaktades genom 

uppgifter på företagens hemsida. I de fall kontaktuppgifterna saknades till 

controllern har någon på en liknande post kontaktats. I sista hand skickades 

enkäten till företagets allmänna e-post. 

  

Urvalet begränsades till medelstora svenska aktiebolag som har 50-200 anställda. 

Definitionen av medelstora företag är 50-250 anställda (European Commission, 

2016). Då InfoTorg: A Bisnode Company, som användes för att generera företag 

till urvalet, enbart hade ett spann upp till 200 eller 500, valdes 200 som en gräns. 

Medelstora företag var det mest relevanta urvalet då de troligtvis har någon form 

av dokumenterade rutiner för den interna kontrollen och med ett antagande om att 
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de medelstora företagen har större möjlighet att påverka valet av den interna 

kontrollens struktur, till skillnad mot större företag. 

 

Förklaringen till varför en begränsning har gjorts till att inte ta med större företag i 

studien var dels för att controllers på de företagen troligtvis är svåra att nå och 

dels för att de företagen i många fall ingår i koncerner och därmed kan ha 

begränsad möjlighet att påverka systemet för intern kontroll. För att kunna göra en 

relevant jämförelse företag emellan och uppnå vårt syfte, har urvalet av företag 

begränsats till att vara någorlunda lika stora i antalet anställda. 

 

Begränsningen att inte ta med företag med mindre än 50 anställda gjordes då det 

kan antas att små företag inte arbetar med intern kontroll, i form av givna 

kontrollaktiviteter, i lika stor utsträckning som medelstora och blir därför inte 

jämförbara. Dessa begränsningar har gjorts för att undvika tidsspill på irrelevant 

information som tenderar att inte svara på frågan och syftet i undersökningen 

(Barmark och Djurfeldt, 2015, s.42). 
 

En annan begränsning som gjorts är att enbart ta med aktiebolag för att som 

tidigare nämnts kunna studera likvärdiga företag. Om organisationerna hade skilt 

sig åt för mycket hade det blivit svårt att jämföra respondenternas svar och dra de 

generella slutsatser som krävs för det studien vill besvara. När urvalet av 

medelstora aktiebolag gjordes i InfoTorg, genererades ungefär 5000 företag med 

de valda kriterierna. Vid framtagandet av urvalet på 600 inom dessa cirka 5000, 

sorterades dessa medelstora företag i bokstavsordning för att få en spridning av 

olika branscher och för att genom detta få ett så representativt urval som möjligt. 

Detta representativa urval gjordes för att resultatet inte skulle vara unikt för den 

specifika grupp som användes (Bryman och Bell, 2013, s.177).    

 

3.4 Enkätdesign och enkätfrågor 

De fem inledande frågorna i enkäten är operationaliseringar av de organisatoriska 

förklaringsfaktorer som finns i modellen för spridningen av ICT, för att fånga upp 

de eventuella förklaringar till implementering av COSO:s ramverk. I enkätens 

första fråga berörande företagens användning av olika informationssystem, har 

utformningen av frågan och svarsalternativen hämtats från (Kroenke, 1994, s.7). 
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De organisatoriska faktorerna är företagens grad av standardisering, vilken 

nationalitet moderbolaget har, i vilken grad företaget är teknologiskt utvecklat och 

demografiska faktorer som antal anställda och vilken bransch de tillhör (Bia och 

Kalika, 2007, s.437). De branscher som användes som alternativ togs fram genom 

Statistiska Centralbyråns (2015) hemsida, där de kategoriserat olika branscher. Vi 

bortsåg från de branscher som enbart bestod av ett fåtal företag och gjorde istället 

en övrigt kategori för resterande branscher.     
 

Enkätfrågorna utformades på ett entydigt sätt för att utesluta tolkningar, med 

övervägande frågor med enbart svarsalternativen “ja” eller “nej” (Ejlertsson, 

2014, s.53). Frågorna har också den utformningen för att de ska vara lättbesvarade 

och för att på så sätt öka svarsfrekvensen. 

Innan enkätens avslutande frågor, där respondenten får svara på om COSO:s 

ramverk används eller ej, samt varför ramverket i så fall används med ett antal 

olika föreslagna alternativ, ställs frågan om företagen känner till vad COSO:s 

ramverk är. Genom dessa frågor identifieras förklaringar till varför COSO:s 

ramverk används eller ej. Genom att ge respondenten ett flertal förvalda 

svarsalternativ har studien fått en tydligare kategorisering av de möjliga orsakerna 

än om frågan vore öppen. Utformningen av enkätfrågor och enkätsvaren är gjord 

med utgångspunkt i de teoretiska ramar som studien ämnar analysera svaren 

utifrån. Detta i form av att exempelvis legitimitet och härmande isomorfism 

speglas i svarsalternativen på frågan om varför COSO:s ramverk är infört. 
 

För att kunna svara på vad ett eventuellt införande av COSO:s ramverk tillfört till 

den interna kontrollen utformades två frågor för att mäta detta. Respondenten fick 

här svara på hur nöjda de är med sin interna kontroll och om införandet av 

COSO:s ramverk har gjort att den interna kontrollen har förändrats. 

Svarsalternativen till dessa frågor utgörs av likertskalor, som enligt Ejlertsson 

(2014, s.25) är den kanske mest kända skalan för att mäta attityd. 

 

Den sista frågan i enkäten är utformad efter de kontrollaktiviteter och rutiner som 

tas upp i den del av COSO:s ramverk som berör detta. En handbok för intern 

kontroll, Testa den interna kontrollen, utgiven av FAR (2006), användes som 

utgångspunkt för utformningen av enkätfrågor. Frågorna i denna litteratur var 
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kopplade till målen med kontrollaktiviteterna enligt COSO:s ramverk och har 

därför hög relevans i vår studie. Denna enkätfråga ställdes på ett sådant sätt att 

respondenten fick ett flertal angivna svarsalternativ på vilka kontroller som finns i 

det tillfrågade företaget och fick då svara “ja” eller “nej” på om dessa angivna 

kontroller finns. Enkäten innehöll även en öppen fråga om vilka övriga interna 

kontroller företaget använder för att fånga de egna interna kontrollerna företag 

använder utan att följa ett standardiserat ramverk.   

 

3.5 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom en webbenkät. Fördelarna med att använda sig 

av denna insamlingsmetod är dels att det är det lättaste och billigaste sättet att 

samla in svar och dels för att respondenterna kan bli tvingade att svara på frågorna 

för att komma vidare i enkäten. På detta sätt går det att slippa internt bortfall, 

vilket uppkommer när en respondent inte besvarat samtliga frågor. Vid 

användande av webbsurveyprogram kan dessutom tidsödande arbete vad gäller att 

koda enkäter i SPSS undvikas. Vid utförandet av en webbenkät via e-post är det 

också viktigt att ange ungefärlig tidsåtgång för att besvara enkäten. Risken är att 

det annars upplevs som att frågorna aldrig tar slut och att respondenten blir 

irriterad och avbryter. Ett intern bortfall uppstår då och genererar på så vis ett 

försämrat reliabilitetsmått (Barmark och Djurfeldt, 2015, s.80-83). 

 

Vid insamling av data är det viktigt att motivera nyttan av enkäten för 

respondenten. Att det framförs att respondentens svar utgör allmänintresse och 

därmed är viktigt, ökar chansen att respondenten svarar. Även ett väl 

genomarbetat språk, som både är lättbegripligt och tydligt, ökar svarsfrekvensen 

(Barmark och Djurfeldt, 2015, s.80-83). I samband med utskick av enkäten har 

dessa moment därför utförts. Inledningstexten i mailet till respondenterna 

förklarade vad syftet med studien var och varför just deras bidrag är viktigt. Det 

framfördes också att enkäten var anonym och att resultatet kunde skickas när 

studien var klar. Ett påminnelsemail skickades ut till samtliga företag som tagits 

med i studien fem dagar efter att vi skickade ut vår första enkät. Vid utskicket av 

påminnelsen passade vi på att tacka de som deltagit men påminde också övriga 

respondenter att de fortfarande hade möjlighet att delta och att deras svar skulle ge 

ett ännu bättre resultat. 
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3.6 Dataanalys 

Dataanalysen har gjorts utifrån de resultat enkäten genererat. Bryman och Bell 

(2013, s.348) förklarar att univariata analyser innebär att en variabel analyseras i 

taget. Då syftet med studien delvis har varit att utreda om företag använder sig av 

kontrollaktiviteter som också är omnämnda i COSO:s ramverk trots att ramverket 

inte är implementerat, var univariata analyser, också kallat deskriptiva analyser, 

lämpliga för att beskriva detta. För att visa hur många respondenter och till vilken 

procentuell andel som tillhör var och en av kategorierna för den aktuella variabeln 

kan en frekvenstabell användas. Frekvenstabeller kan användas för alla typer av 

variabler (Bryman och Bell, 2013, s.348-349). Vi har därför använt oss av 

frekvenstabeller för att presentera detta. 

 

För att svara på studiens frågeställning har ett antal hypoteser testats. Dessa 

hypoteser innehåller två variabler där hypoteserna syftar till att undersöka om det 

finns ett samband mellan dessa två. Vid undersökning av samband mellan två 

variabler, bivariat analys, måste ett val av mest lämplig analysform göras. Det 

finns tre olika former av variabelkombinationer, antingen två kvalitativa variabler, 

två kvantitativa variabler eller en av varje variabeltyp. Beroende på vilken typ av 

variabler som ska studeras går man tillväga på olika sätt för att undersöka 

samvariationen variablerna emellan (Barmark och Djurfeldt, 2015, s.137). 

 

Då dikotoma variabler och ordinalvariabler ska analyseras beskriver Bryman och 

Bell (2013, s.353) att Spearmans rho rekommenderas för denna kombination av 

variabeltyper. Då vi enbart, förutom i ett fall, mätte samband mellan dikotoma 

variabler och ordinalvariabler, valde vi att göra denna typ av analys. Vi hade en 

variabel av typen intervallvariabel som vi även denna valde att analysera genom 

Spearmans rho då denna analys även är lämpad när den ena variabeln ligger på 

ordinalnivå och den andra ligger på intervallnivå (Bryman och Bell, 2013, s.357). 

Spearmans rho kan anta både positiva och negativa värden enligt Bryman och Bell 

(2013, s.357). 

 

3.7 Slutledning av dataanalys 

Den statistiska, bivariata analysen Spearmans rho, gjordes för att testa de 

hypoteser vi tog fram för att kunna besvara studiens syfte. Utifrån resultaten av 
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dessa kunde vi alltså acceptera eller förkasta våra hypoteser beroende på om det 

fanns signifikanta samband mellan variablerna eller inte. För att tolka analyserna 

såg vi först till om värdet för signifikansen låg under 0,05, alltså på 

signifikansnivån 5 procent. För att sambandet enligt Spearmans rho ska anses 

statistiskt signifikant på en nivå på 5 procent ska värdet understiga 0,05 (Bryman 

och Bell, 2013, s.363). När vi såg att det fanns ett signifikant samband studerade 

vi hur detta samband mellan variablerna såg ut genom att utläsa värdet på 

korrelationskoefficienten (Bryman och Bell, 2013, s.363). För varje hypotes har vi 

också presenterat deskriptiva analyser i form av frekvenstabeller och diagram för 

att visa hur respondenterna har svarat i de frågor som utgör variabler i respektive 

hypotes. Detta för att ge en bild av variablerna innan korrelationsanalysen görs. 
 

Utifrån huruvida vi förkastat eller accepterat hypoteserna har vi sedan analyserat 

dessa resultat med contingency terorin och den institutionella teorin och dragit 

slutsatser utifrån dessa teorier. 

 

3.8 Bortfall 

Det finns två typer av bortfall i enkäter, internt och externt bortfall. Internt bortfall 

innebär att inte samtliga frågor i enkäten besvaras av respondenten, vilket kan 

innebär både ett avbrutet deltagande och en ofullständigt besvarad enkät. Detta 

förebyggs genom att det görs praktiskt omöjligt att gå vidare i enkäten om inte 

samtliga frågor besvaras, vilket också är fördelen med en webbenkät framför en 

postenkät. Vi har i samband med utskicket av enkäten skrivit att det är viktigt att 

respondenten svarar och att dennes svar inte kan ersättas av någon annan för att 

förebygga de bortfall som går att påverka (Barmark och Djurfeldt, 2015, s.80-87). 

Externt bortfall innebär att vissa undersökningsenheter faller bort helt ur 

undersökningen (Barmark och Djurfeldt, 2015, s.79-80). För att i studien undvika 

detta, skickades en påminnelse ut till företagen fem dagar efter det första 

utskicket. Bryman och Bell (2013, s.249) skriver att i påminnelserna ska 

introduktionen till enkäten upprepas, vilket därför har gjorts i denna studie. 
 

Det interna bortfallet vi fick när enkätsvaren inkommit var inte anmärkningsvärt 

för studiens resultat, då det var väldigt få bortfall på enbart två frågor. En 

bortfallsanalys som enligt Barmark och Djurfeldt (2015, s.80) innebär att utreda 
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varför en viss kategori av människor har fallit bort i större utsträckning än andra, 

kunde inte utföras då vi inte kunde kartlägga vilken kategori av företag som inte 

svarat på enkäten. Anledningen till att vi inte kunde kategorisera företagen var att 

tiden inte räckte till för att kategorisera alla 600 företag vi skickade ut enkäten till 

efter storlek och bransch. Denna informationen fanns inte via InfoTorg vilket 

gjorde att vi hade varit tvungna att söka på varje företags hemsida och tiden räckte 

inte till för det arbetet. 

 

3.9 Etiska överväganden 

I samband med utskicket av enkäten är det viktigt att respondenten informeras 

korrekt om vilka andra som involveras i undersökningen, för att på så sätt undvika 

att någon far illa av studien. Det är också viktigt att i enkäten vara mycket vaksam 

i sina frågeformuleringar för att undvika eventuella kränkningar och dylikt. De 

olika etiska överväganden tas därför i beaktning för att garantera att de negativa 

effekterna av dessa utesluts (Barmark och Djurfeldt, 2015, s.85-87). 

Respondenterna har varit anonyma i undersökningen vilket också tydligt framgick 

i utskicket av enkäten. Informationskravet innebär att syftet av undersökningen 

tydligt framgår, liksom momenten i studien. Vikten av respondentens svar och 

deltagande betonas och på så sätt blir informationskravet ett mycket viktigt krav i 

studien (Bryman och Bell, 2013, s.137). 

 

3.10 Kvalitetsmått 

Bryman och Bell (2013, s.78) beskriver bland annat validitet och reliabilitet som 

viktiga kvalitetsmått inom kvantitativa studier och tvärsnittsdesign. Validitet 

innebär att frågorna ställs på ett sådant sätt att de verkligen mäter det som avses 

att mätas. För enkätundersökningar är begreppsvaliditet relevant, vilket förutsätter 

att forskaren är väl insatt i de teorier som berör ämnet (Ejlertsson, 2014, s.108-

110). Detta mått har uppnåtts genom en relevant och grundlig teoretisk 

referensram i studien, som har integrerats i frågorna. Frågekonstruktionerna är 

alltså operationaliseringar av den teoretiska kunskapsbasen, vilket enligt 

Ejlertsson (2014, s.110) ger en hög begreppsvaliditet. 
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Reliabilitet handlar om att det som avses mätas faktiskt mäts på ett korrekt sätt, 

alltså hur det mäts. En bristande reliabilitet beror ofta på en otydlighet i frågorna 

eller svarsalternativen, liksom svårbesvarade frågor. I de fall respondenten 

missuppfattar en fråga alternativt att flera svar passar in på denne, blir svaret 

mindre godtyckligt. Om slumpmässiga svar är vanligt förekommande uppstår fler 

mätfel, vilket ger en låg reliabilitet (Barmark och Djurfeldt, 2015, s.52-53). Då 

frågorna i enkäten till övervägande del är entydiga och enbart ämnar besvara om 

respektive aktivitet utförs eller ej, har inte utrymme getts för tolkande svar. 

Studien har på så sätt fått hög reliabilitet. Innan enkäten skickats ut till 

respondenterna i studien har den kontrollerats av en controller på ett företag som 

är utelämnat från studien. Denna person har kontrollerat om frågorna varit 

relevanta och lättbegripliga. Även detta har ökat reliabiliteten i studien och 

bidragit till att enkäten i större utsträckning har kunnat besvarats på ett korrekt 

sätt. På så sätt har vi kunnat undvika tvetydiga svar av respondenterna. 

 

Det första resultatet i vår enkätundersökning var att COSO:s ramverk inte 

implementerats och därmed heller inte spridits i svenska medelstora företag. De 

kvalitetsmått vi därmed utformat vår studie och det förväntade resultatet utifrån 

gjorde att det vi tänkt mäta med de angivna måtten delvis brustit. Den första 

frågan i enkäten har inte ställts på ett korrekt sätt och har därmed inte mätt det 

som avsetts mätas, vilket säger att reliabiliteten brister. Enkätfrågorna som 

utformats uppnår inte någon hög grad av validitet, då studiens nya syfte inte 

kunde besvaras med hjälp av en del av de ställda frågorna. Den teoretiska 

referensramen som enkäten är utformad efter ändrades och en del av de teorier 

användes sedan inte för den nya studiens syfte. Detta gjorde att 

enkätutformningen och den operationalisering som gjordes delvis blev irrelevant. 

Vilket också innebar att begreppsvaliditeteten i vår undersökning brustit. 

 

Även om de ovan nämnda måtten brustit i sin tillförlitlighet i enkäten på grund av 

resultatet som gjorde att studien delvis ändrade riktning, har frågorna ändå varit 

användbara. Den första frågan har kunnat användas då respondentens svar visar på 

perceptionen, vilket indikerar vad respondenten tycker är viktigt. Att kunna mäta 

perceptionen blev ett stort bidrag i studien. 
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3.11 Metodreflektion 

Anledningen till att vi trodde att COSO:s ramverk var implementerat och att vi 

därför ville undersöka spridningen av ramverket, var på grund av lagstadgandet i 

USA redan på 90-talet och alla de utlåtanden som talar för att användningen 

skulle ha blivit normativ i företag. På grund av detta antog vi i studiens inledning 

att ramverket var infört och att vi därför ville ta reda på varför företag 

implementerat ramverket. 
 

En begränsning för det nya syftet var att enkäten var utformad efter de teorier 

studien utgick från till en början och inte med utgångspunkt i contingency teorin, 

vilket innebar att inte alla frågor kunde förklaras utifrån teorin. Hade vi utgått från 

denna teori, hade vi kunnat formulera mer relevanta enkätfrågor, vilket hade 

bidragit till en högre validitet. Det vi istället hade kunnat ta utgångspunkt i vid 

enkätutformningen hade varit användningen av de olika organisationsfaktorerna; 

omgivning, teknologi, storlek, strategi och kultur, som Emmanuel et al. (1990, 

s.57) beskriver inom contingency teorin. Ett annat alternativ hade varit att utforma 

ytterligare en enkät baserad på den första enkätens resultat med de frågor som vi 

ämnat söka svar på, i ett andra skede istället. Ett exempel hade då varit att ta reda 

på spridningen av kontrollaktiviteterna och när de införts. Detta hade kunnat vara 

ett alternativ om enkäten skickats ut i ett tidigare stadie av forskningen och mer 

tid hade funnits att disponera till detta. 
 

En kritik som riktats mot enkäten är att frågorna kan ha tolkats på ett felaktigt sätt. 

Respondenterna kan ha tolkat viktiga termer på ett annat sätt än det studien syftat 

till. Det är framförallt de öppna frågorna eller de med ett öppet svarsalternativ 

som kan feltolkats. Som nämnts ovan har frågorna ställts så tydligt och 

lättförståligt som möjligt och även kontrollerats av en utomstående controller för 

att undvika just feltolkningar. En annan kritik mot enkäten är dilemmat kring om 

respondenten besitter den kunskap som krävs för att få de svar undersökningen 

behöver för sitt resultat (Bryman och Bell, 2013, s.247-250). Svaren på dessa 

frågor kan därför haft låg validitet då det som avsetts mätas kanske inte mäts. 

 

Bryman och Bell (2013, s.247-250) skriver också att det är möjligt att enkäten 

som skickas till en viss person, skickas vidare till någon annan för att besvaras, 
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vilket möjligt leder till att den respondent som besvarar enkäten inte besitter rätt 

kunskap. Denna kritik är en förklaring till att vi skickat enkäten till främst 

controllers och ekonomichefer för att i så stor utsträckning som möjligt undvika 

detta problem, dock kan vi inte kontrollera att de inte skickat vidare enkäten till 

andra anställda. En nackdel med användning av enkäter är också att det medför ett 

relativt stort bortfall vilket leder till att resultatet påverkas och blir delvis vagt 

(Bryman och Bell, 2013, s.248). 

 

Antalet fullständiga enkätsvar vi fick in var färre än det vi förväntat oss. Detta om 

vi ser till det antal som faktiskt svarade helt på enkäten och bortser från det antal 

som skickat mail att de varit tvungna att avstå av olika anledningar. Om vi 

inkluderar samtliga svar så uppfylldes det antal svar som förväntats. Resultatet 

hade kunnat få högre validitet och reliabilitet om antalet svar varit fler. Vi antar 

dock att det resultat vi fick inte hade påverkats i någon större utsträckning om det 

inkommit fler svar. Detta förklaras av den trend vi såg i enkätsvaren, där svaren 

var väldigt lika varandra. Det antal svar vi fick in var inte så långt från det mål vi 

hade. Detta var en av anledningarna till att det inte skickades ut fler påminnelser. 

Tiden för studien var även ett hinder för att det inte gjordes fler försök att få in 

enkätsvar. Vi har fått en del mail från personer vi skickat ut enkäten till om att 

företagets policy säger att de inte får svara på enkäter, att de inte får delta i 

studentundersökningar och så vidare. Detta är förklaringen till en del av de 

bortfall som funnits till enkäten. Företagen har möjligtvis inte litat på 

anonymiteten och eventuellt varit rädda att studenter lämnar information till 

konkurrenter. 

 

Det har inte gått att fullständigt säkerställa att frågorna och svaren från enkäten 

varit relevanta då uppfattningen av frågorna kanske inte likställts med det studien 

ämnat till att undersöka. Det har heller inte gått att säkerställa att företagen 

faktiskt utför de kontrollaktiviteter de säger sig göra. Kontrollaktiviteterna kanske 

enbart finns som en standard för företagen, utan att de med säkerhet faktiskt 

utförs. För att kunna studera detta hade en kvalitativ studie behövts, vilket inte 

varit ett alternativ i denna studie då en kvantitativ ansats krävts för att uppfylla 

syftet. Något som också var svårt att säkerställa var om företagen har så många 

anställda de svarade att de har. Detta framförallt där de svarade att de har 200 
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anställda, då en möjlig anledning till detta kan vara att de har fler anställda, men 

200 anställda var det högsta antalet att välja. Vi försökte förebygga detta genom 

att se till att skicka enkäten till rätt bolag och inte exempelvis till ett större 

moderbolag. 

 

När branscherna kodades efter kategorier var vi tvungna att bortse från kategorin 

övrigt då vi inte visste vilken bransch företagen verkade i som valde det alternativ. 

Då vi inte visste att frågan vid utformningen skulle komma att användas för 

kategorisering, gjordes ett alternativ för övrigt som därmed blev oanvändbart. 

 

Första frågans svarsalternativ blev utformad på fel sätt. Frågan var ämnad att mäta 

grad av standardisering genom en gradering av de olika informationssystemen, 

men det blev en rangordningsskala istället. Rangordningen gjorde att företagen 

var tvungna att rangordna de olika systemen, vilket gjorde att grad av 

standardisering inte kunde mätas. Till studiens nya syfte kunde vi ändå använda 

oss av de svar vi fått i första frågan. Rangordningen av informationssystemen 

visade istället på vilket informationssystem som är mest utvecklat i företag och då 

även förmodligen det system de anser är viktigast, vilket är av betydelse i studien. 

Det finns dock en begränsning i frågan då respondenten tvingas svara på frågan 

och rangordna alla alternativ, vilket gör att det då blir svårt att avgöra om 

företagen faktiskt använder systemen eller inte. 
 

Ett problem vi hade med vårt urval till enkätundersökningen var att en del av 

företagen tenderade att sakna information till relevanta kontakter på hemsidan och 

hänvisade till företagets informationsmail. Detta försvårade möjligheterna att 

komma i kontakt med rätt person i samband med enkätutskicken och gav upphov 

till extra arbete i form av vidarebefordringar och påminnelser. Utskicken till 

informationsmailen var ändå ett måste för att få in det antal enkätsvar vi ville 

under de omständigheter som rådde. 

 

Ett moment i enkätutskicken vi hade kunnat göra annorlunda tidigare i 

arbetsgången hade varit att enbart använda oss av och kontakta de företag som på 

sin hemsida haft en lämplig kontaktpersons uppgifter angivna, det vill säga en 

controllers eller ekonomichefs uppgifter. Detta hade varit tidsbesparande då vi 
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hade sluppit föra över dessa mailadresser manuellt. Dessutom hade det troligtvis 

genererat en högre svarsfrekvens om enkätutskicken direkt hamnat hos en person 

som haft kunskapen att besvara enkäten på ett korrekt sätt. 

 

De referenser som använts i studien har granskats kritiskt. De vetenskapliga 

artiklarna som använts har tagits från Linnéuniversitetests biblioteks sökmotor 

OneSearch, vilket gör källorna tillförlitliga och trovärdiga. Webbsidorna som 

använts är från erkända tidningar och organisationer. Den litteratur som använts i 

teoriavsnittet är från välkända forskare och författare som delvis varit med och 

grundat teorierna samt varit mycket omskrivna. Forskare som till exempel 

DiMaggio, Powell, Scott och Chenhall har återkommit i mycket litteratur, både 

som författare och referenser i andra källor. Den forskning vi utgått från är utförd 

av forskare som har forskat inom de områden som undersökts. Referenserna har 

utgått från olika aspekter på berörda ämnen och är jämförbara med andra källor 

inom samma ämne, vilket gör att innehållet i studien blir mer tillförlitligt. I arbetet 

med studiens utformning och formalia har vi tagit hjälp av Uppsatshandboken av 

Strömquist (2014) och Seminariehandboken av Björklund och Paulsson (2012). 
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4 Resultat och statistiska analyser av 

enkätundersökningen 
Detta avsnitt inleds med operationaliseringen och variablerna, för de olika 

hypoteserna. Även enkätundersökningens svarsfrekvens presenteras. Efter detta 

presenteras resultatet av kartläggning av kontrollaktiviteterna och hypotestesten, 

både utifrån deskriptiva analyser och bivariata analyser. Avsnittet avslutas med 

en sammanfattning av de statistiska analysernas resultat. 

 

4.1 Sammanfattning av operationalisering 
           
Teoretisk faktor   Organisationsfaktor           Enkätfråga   Variabel    Hypotes 
Omgivning Bransch Nr. 5 Ordinal H2 

Teknologi Grad av IT- och 
nätbasering 

Nr. 2 Ordinal H3 

Storlek Antal anställda Nr. 4 Intervall H4 

Strategi Uppfattning av olika 
informationsystem 

Nr. 1 Ordinal H5 

Kultur Moderbolagets 
nationalitet 

Nr. 3 Ordinal H6 

Ekonomistyrning Kontrollaktiviteter Nr. 12 Dikotom H2-
H6 

Tabell 1. Sammanfattning av operationalisering.  
 

Tabell 1 sammanfattar operationaliseringen av contingency-faktorerna till de 

organisatoriska faktorer vi har mätt i enkätundersökningen, vilken fråga i enkäten 

variabeln utgörs av, vilken variabeltyp denna är och i vilken hypotes variabeln 

ingår. 

 

4.2 Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen av de som svarade på enkäten är 86 deltagare (14,3 procent) av 

de 600 deltagare som enkäten skickades till. Svarsfrekvensen inklusive de som 

svarade och berättade att de var tvungna att avstå av olika anledningar var 104 

företag (17,3 procent) av de 600 företagen. 
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4.3 Kartläggning av kontrollaktiviteterna               

Kontrollaktivitet Antal som 
använder 
aktiviteten  

Andel som 
använder 
aktiviteten 

Att alla affärshändelser bokförs 76 88,4% 
 

Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt att er kontoplan 
är anpassad efter de upplysningskrav som krävs i 
årsredovisningen 

67  
 

 77,9% 

Att verifikationer enbart bokförs en gång 72 
 

83,7% 

Att kassatransaktioner bokförs senast påföljande arbetsdag och 
övriga affärshändelser senast under påföljande kalendermånad 

68 
 

79,1% 

Att sambandet mellan verifikation och bokförd post anges på 
ett tydligt och ändamålsenligt sätt genom verifikationsnummer, 
fakturans ankomstnummer eller något annat unikt 
identifikationsbegrepp 

79  
 

91,9% 

Att all räkenskapsinformation förvaras på lämpligt sätt i 
Sverige i 7 år 

80  
 

93,0% 

Att verifikationerna för affärshändelser innehåller all nödvändig 
information 

74  
 

86,0% 

Kontroll av bokförda verifikationer med avseende på belopp 
(exempelvis genom efterkontroller av bokförda poster), 
kontering och debet/kreditdifferens 

76 
 

88,4% 

Att bokförda transaktioner alltid presenteras kronologiskt och 
systematiskt 

73 84,9% 

Tabell 2. Frekvenstabell över kontrollaktiviteter.   
 
I Tabell 2 kan det utläsas att de flesta av de 86 deltagarna använder samtliga 

kontrollaktiviteter. Frekvensen för alla aktiviteter ligger i ett spann mellan 77,9 

procent och 93,0 procent. Den mest använda kontrollaktiviteten är Att all 

räkenskapsinformation förvaras på lämpligt sätt i Sverige i 7 år. På denna var det 

80 stycken (93,0 procent), av 86 respondenter som svarade att de använder 

kontrollaktiviteten. Den kontrollaktivitet som används av minst antal deltagare är 

Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt att er kontoplan är anpassad efter 

de upplysningskrav som krävs i årsredovisningen. 67 deltagare (77,9 procent) av 

de 86 stycken använder denna kontrollaktivitet (se Tabell 2). 
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Ett test av hur många respondenter som stämde in på villkoret, att ha svarat “nej” 

på 3 eller fler av kontrollaktiviteterna, visade att det var 4 stycken deltagare som 

stämde in på villkoret (se Bilaga E). 

 

4.4 Test av hypoteser 

4.4.1 Hypotes 1 

H1: Medelstora svenska företag har implementerat COSO:s ramverk 

 

Denna första hypotes som vi hade i studiens ursprungliga syfte besvarades genom 

en deskriptiv analys av enkätundersökningens fråga 8, där respondenten fick svara 

på om företaget använder COSO:s ramverk. 

 

 
Figur 2. Frekvens över implementering av COSO:s ramverk. 

 

Av de 86 respondenterna svarade 3 stycken ja på frågan om företaget de jobbar 

för följer COSO:s ramverk för intern kontroll (se Figur 2), vilket utgör 3,5 

procent. Utifrån detta resultat kan vi förkasta H1: Medelstora svenska företag har 

implementerat COSO:s ramverk utifrån studiens urval. 
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Figur 3. Frekvens över kännedom om COSO:s ramverk. 

 

I samband med frågan om företaget följer COSO:s ramverk ställdes frågan om de 

känner till ramverket. Detta var enkätfråga 7 och den visar att företag i relativt låg 

utsträckning känner till COSO:s ramverk. 14 stycken av de 86 respondenterna 

svarade att de känner till COSO:s ramverk för intern kontroll, vilket motsvarar 

16,3 procent. Resterade 72 respondenter (83,6 procent) kände alltså inte till 

ramverket (se Figur 3). 

 

 
Figur 4. Frekvens över hur nöjda företagen är med sin interna kontroll. 
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Figur 4 ovan visar respondenternas svar på hur nöjda de är med sin interna 

kontroll, som också kom i samband med frågan om företaget följer COSO:s 

ramverk. 1 innebär Tar helt och hållet avstånd och 5 betyder Håller helt och 

hållet med. Medelvärdet av svaren på frågan är 3,987, vilket är väldigt nära 4 och 

därmed alternativet Håller delvis med. 

 

4.4.2 Hypotes 2 

H2: Osäker bransch är positivt relaterat till användning av någon eller några 

kontrollaktiviteter 

 

För att testa denna hypotes har som tidigare nämnts en bivariat analys gjorts i 

form av Spearmans rho. Utifrån enkätfrågan om vilken bransch företagen befinner 

sig i, kodade vi om till en uppdelning i färre kategorier än vad enkätfrågan 

ursprungligen hade. Vi delade då in branscherna i kategorierna “jordbruk, fiske 

och skog”, “tjänster” och “industri” (se Bilaga D), då dessa utgjorde 

huvudrubriker i en tabell från Statistiska Centralbyråns företagsregister 

(Statistiska Centralbyrån, 2015). För att rangordna dessa och på så sätt få en 

ordinalvariabel, utgick vi från ett konkurrensindex på Statistiska Centralbyråns 

(2004) hemsida och rangordnade dessa 3 bransch-kategorier i ökande grad av 

konkurrens. Följande deskriptiva analys visar fördelningen av företag i de olika 

branscherna. 

 

Bransch Antal Andel 

Jordbruk, fiske, skog 1 1,2% 

Tjänster 48 55,8% 

Industri  31 36,0% 

Tabell 3. Frekvenstabell över bransch. 

 

Ordinalvariabeln bransch, har då analyserats med variabeln för var och en av de 9 

kontrollaktiviteterna. Något statistiskt signifikant samband mellan variablerna 

fanns inte i något utav dessa test, då signifikansnivån enligt Spearmans rho låg 
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över 0,05 i alla analyser (se Bilaga E). Det fanns alltså inte något samband mellan 

någon av kontrollaktiviteterna och graden av osäker bransch enligt denna studie. 

 

Enligt detta resultat kan H2: Osäker bransch är positivt relaterat till användning 

av någon eller några kontrollaktiviteter förkastas för urvalet av företag i denna 

studie. 

 

4.4.3 Hypotes 3 

H3: Hög grad av IT- och nätbasering är positivt relaterat till användning av 

någon eller några kontrollaktiviteter 

 

I denna hypotes har variabeln för vilken grad av IT- och nätbasering företagen 

har, som hämtats från fråga 2 i enkäten. Variabeln har kodats på det sätt att den 

ökar med ökande grad av IT- och nätbasering (se Bilaga D). Då alternativen i 

variabeln kan rangordnas utgör den en ordinalskala. Följande tabell visar hur 

respondenterna svarat på denna fråga i enkäten. 

 

Grad av IT- och nätbasering Antal Andel 

Informationssystemen är inte nätbaserade eller har IT-stöd 6 7,0% 

Informationssystemet är delvis nätbaserat och företaget har 

medvetet satsat på nätbaser och IT-stöd för vissa viktiga 

processer 

46 53,5% 

Företag har nätbaserat och IT-anpassat alla processer 33 38,4% 

Tabell 4. Frekvenstabell över grad av IT- och nätbasering. 

 

På denna fråga har 85 deltagare av totalt 86 stycken svarat på i vilken omfattning 

organisationen är IT-anpassad och nätbaserad. 33 respondenter (38,4 procent) har 

svarat det alternativ som motsvarar den högsta graden av utveckling. 46 stycken 

(53,5 procent) har valt det mittersta alternativet och 6 stycken (7,0 procent) har 

valt alternativet för lägst utveckling (se Tabell 4). 
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Denna variabel har analyserats med variablerna för de nio kontrollaktiviteterna för 

att testa sambandet enligt hypotesen. Likt tidigare har den bivariata analysen 

genomförts genom Spearmans rho. För sju av kontrollaktiviteterna fanns inga 

signifikanta samband med graden av IT- och nätbasering. Nedan presenteras de 

två fall där signifikanta samband fanns enligt Spearmans rho, alltså där 

signifikansnivån låg under 0,05. 

                   

Kontrollaktiviteter 

 

Signifikans 

 

Korrelationskoefficient 

Att ni utvärderar systematiskt och 

rutinmässigt att er kontoplan är 

anpassad efter de upplysningskrav 

som krävs i årsredovisningen 

 

0,036 

 

0,230 

Att kassatransaktioner bokförs senast 

påföljande arbetsdag och övriga 

affärshändelser senast under 

påföljande kalendermånad 

 

0,008 

 

0,291 

Tabell 5. Signifikansvärde och korrelationskoefficient för samband mellan kontrollaktiviteter och 
grad av IT- och nätbasering. 
 

Sambandet med Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt att er kontoplan 

är anpassad efter de upplysningskrav som krävs i årsredovisningen hade 

korrelationskoefficienten 0,230, signifikansen 0,036 och låg därmed på en 

signifikansnivå på 5 procent då 0,036 < 0,05 (se Tabell 5). Sambandet med Att 

kassatransaktioner bokförs senaste påföljande arbetsdag och övriga 

affärshändelser senast under påföljande kalendermånad hade 

korrelationskoefficienten 0,291, signifikansen 0,008 och låg därmed på en 

signifikansnivå på 1 procent då 0,008 < 0,01 (se Tabell 5). 

 

Det finns alltså statistiskt signifikanta, positiva samband mellan att använda 

kontrollaktiviteterna Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt att er 

kontoplan är anpassad efter de upplysningskrav som krävs i årsredovisningen och 

Att kassatransaktioner bokförs senaste påföljande arbetsdag och övriga 

affärshändelser senast under påföljande kalendermånad med graden av hur IT- 

och nätbaserat medelstora svenska företag är enligt studiens urval. Dock är båda 
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samband relativt svaga då korrelationskoefficienterna ligger under 0,3, vilket 

brukar vara en nivå för att avgöra om sambandet är svagt. 

 

Detta resultat innebär att vi delvis kan acceptera H3: Hög grad av IT- och 

nätbasering är positivt relaterat till användning av någon eller några 

kontrollaktiviteter, då vi kan acceptera den för de två ovan nämnda 

kontrollaktiviteterna. Dock kan vi till största del förkasta hypotesen, då vi för 

övriga sju kontrollaktiviteter inte fann några signifikanta samband med variabeln 

för grad av IT- och nätbasering (se Bilaga E). 

 

4.4.4 Hypotes 4 

H4: Antalet anställda är positivt relaterat till användning av någon och några 

kontrollaktiviteter 

 

I denna hypotes är den oberoende variabeln antalet anställda, som är kodad med 

alternativen från 50 till 200 i intervall om 10, direkt från fråga 4 i enkäten. Denna 

variabel är alltså av typen intervallvariabel (Bryman och Bell, 2013, s.348). 

Följande frekvenstabell visar hur många av respondenterna som ingår i de olika 

alternativen som variabeln utgörs av. 

 

 
Figur 5. Frekvens över antal anställda. 
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Det vanligast förekommande alternativet bland respondenternas svar är att 

företaget har 50 anställda, vilket 20 respondenter (23,3 procent) har angett. Det 

näst vanligast förekommande alternativet är 60 anställda, vilket 13 respondenter 

(15,1 procent) har svarat (se Figur 5). 

 

Denna variabel har analyserats med variabeln för de nio kontrollaktiviteterna för 

att testa sambandet enligt hypotesen. Likt tidigare har en analys gjorts i form av 

Spearmans rho, då denna analys även passar när en dikotom variabel och en 

intervallvariabel ska testas. Resultatet av dessa test visade att det inte fanns något 

statistiskt signifikant samband mellan variablerna, då värdena för signifikansen 

låg över 0,05 i testen av alla kontrollaktiviteter och antalet anställda (se Bilaga E). 

 

Enligt detta resultat kan H4: Antalet anställda är positivt relaterat till användning 

av någon eller några kontrollaktiviteter förkastas för urvalet av företag i denna 

studie, för alla de olika kontrollaktiviteterna. 

 

4.4.5 Hypotes 5 

H5: Uppfattningen av olika informationssystem är positivt relaterat till 

användning av någon eller några kontrollaktiviteter 

 

I denna hypotes utgör den ena typen av variabel uppfattningen av de olika 

informationssystemen, där respondenten fått rangordna dessa. Var och en av 

informationssystemen har kodats på en skala från 1 till 5, med ökande grad av hur 

utvecklat systemen är (se Bilaga D). Då alternativen i variablerna kan rangordnas 

utgör de ordinalskalor (Bryman och Bell, 2013, s.348). Följande tabell visar 

medelvärdet av hur respondenterna har rangordnat denna fråga i enkäten. 

 

Informations
-system 

System för att 
följa 
ekonomiska 
transaktioner 
som inköp och 
försäljning 
genom inköp- 
eller 
försäljningsproc
-esser 

System för 
kommunikation 
för samordning 
av 
verksamheten 

System som 
ger underlag 
för 
beslutsfattande 
gällande 
affärs- och 
organisatoriska 
aktiviteter 

System för 
telefon- och 
videokonferens 
eller system för 
annat 
kontorsstöd 

Rapportsystem 
för data från olika 
avdelningar som 
ger en samlad 
bild till 
företagsledningen 

Medelvärde 3,919 2,872 2,965 2,442 2,802 
Tabell 6. Frekvenstabell av medelvärdet för de olika informationssystemen. 
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Tabell 6 visar medelvärdet av respondenternas rangordning mellan 1 och 5 av de 

olika informationssystemen. Det system som fick lägst medelvärde var System för 

telefon- och videokonferens eller system för annat kontorsstöd, med ett 

medelvärde på 2,442. Detta system är alltså det som respondenterna anser vara 

minst utvecklat. Det system som fick högst medelvärde var System för att följa 

ekonomiska transaktioner som inköp och försäljning genom inköp- eller 

försäljningsprocesser, med ett medelvärde på 3,919. Detta system är alltså det 

som respondenterna anser vara mest utvecklat. 

 

Var och en av variablerna för informationssytemen har sedan ställts mot var och 

en av kontrollaktiviteterna i en korrelationsanalys, Spearmans rho (se Bilaga E). 

Nedan presenteras de fall där signifikanta samband fanns mellan något av 

systemen och någon av aktiviteterna enligt Spearmans rho, alltså där signifikansen 

för sambanden låg under 0,05. 

 

Kontrollaktiviteter Signifikans Korrelationskoefficient 

Att ni utvärderar systematiskt och 

rutinmässigt att er kontoplan är 

anpassas efter de upplysningskrav som 

krävs i årsredovisningen 

0,033 -0,233 

Tabell 7. Samband mellan en kontrollaktivitet och System för att följa ekonomiska transaktioner 

som inköp och försäljning genom inköp- eller försäljningsprocesser. 

 

Resultatet av denna analys visade att för System för att följa ekonomiska 

transaktioner som inköp och försäljning genom inköp- eller försäljningsprocesser 

fanns det ett signifikant samband med aktiviteten Att ni utvärderar systematiskt 

och rutinmässigt att er kontoplan är anpassas efter de upplysningskrav som krävs 

i årsredovisningen (se Tabell 7). Detta samband hade korrelationskoefficienten - 

0,233, signifikansen 0,033 och låg därmed på en signifikansnivå på 5 procent då 

0,033 < 0,05 (se Tabell 7).  

 

Den negativa korrelationskoefficienten innebär att sambandet är negativt, alltså att 

respondenter som har ett högre värde på informationssystemet tenderar att i 
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mindre utsträckning använda den ovan nämnda kontrollaktiviteten. Då vi i 

hypotesen ponerade ett positivt samband säger detta negativa samband emot 

hypotesen och ger därför en anledning att delvis förkasta hypotesen, likt alla de 

test där vi inte funnit signifikanta samband. 

 

Kontrollaktiviteter Signifikans Korrelationskoefficient 

 Att alla affärshändelser bokförs 0,023 0,248 

Att ni utvärderar systematiskt och 

rutinmässigt att er kontoplan är 

anpassad efter de upplysningskrav 

som krävs i årsredovisningen 

0,037 0,228 

Att verifikationerna för affärshändelser 

innehåller all nödvändig information 

0,019 0,256 

Tabell 8. Signifikanta samband mellan tre kontrollaktiviteter och System för kommunikation för 

samordning av verksamheten. 

 

Resultatet av denna analys visade att det för System för kommunikation för 

samordning av verksamheten fanns tre signifikanta samband med olika 

kontrollaktiviteter, aktiviteten Att alla affärshändelser bokförs, aktiviteten Att ni 

utvärderar systematiskt och rutinmässigt att er kontoplan är anpassas efter de 

upplysningskrav som krävs i årsredovisningen och aktiviteten Att verifikationerna 

för affärshändelser innehåller all nödvändig information (se Tabell 8). 

 

Sambandet med kontrollaktiviteten Att alla affärshändelser bokförs hade 

korrelationskoefficienten 0,248, signifikansen 0,023 och låg därmed på en 

signifikansnivå på 5 procent då 0,023 < 0,05 (se Tabell 8).  

 

Sambandet med kontrollaktiviteten Att ni utvärderar systematiskt och 

rutinmässigt att er kontoplan är anpassad efter de upplysningskrav som krävs i 

årsredovisningen hade korrelationskoefficienten 0,228, signifikansen 0,037 och 

låg därmed även denna på en signifikansnivå på 5 procent då 0,037 < 0,05 (se 

Tabell 8).  
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Sambandet med kontrollaktiviteten Att verifikationerna för affärshändelser 

innehåller all nödvändig information hade korrelationskoefficienten 0,256, 

signifikansen 0,019 och låg därmed även denna på en signifikansnivå på 5 procent 

då 0,019 < 0,05 (se Tabell 8).  

 

Alla dessa samband med informationssystemet System för kommunikation för 

samordning av verksamheten antar alltså en positiv riktning, vilket hypotesen 

också ponerar. Dock är alla tre samband relativt svaga då 

korrelationskoefficienten ligger under 0,3 för alla tre. 

 

Detta resultat innebär att vi delvis kan acceptera H5: Uppfattningen av olika 

informationssystem är positivt relaterat till användning av någon eller några 

kontrollaktiviteter, då vi kan acceptera den för det ovan nämnda systemet och de 

tre ovan nämnda kontrollaktiviteterna. Dock kan vi till största del förkasta 

hypotesen då vi inte fann några signifikanta samband för de andra 

kombinationerna av system och aktiviteter, än ovan nämnda (se Bilaga E). 

 

4.4.6 Hypotes 6 

H6: Moderbolagets nationalitet är positivt relaterat till användning av någon 

eller några kontrollaktiviteter 

 

Variabeln för moderbolagets nationalitet är kodad så att den ökar ju längre från 

Sverige moderbolaget ligger (se Bilaga D). Detta då syftet med hypotesen är att 

mäta om kulturskillnaden påverkar vilka kontrollaktiviteter företagen har. Då 

alternativen i variabeln kan rangordnas, i ökande avstånd från Sverige, utgör de 

ordinalskalor (Bryman och Bell, 2013, s.348). Följande diagram visar hur 

respondenterna svarat på frågan i enkäten som variabeln utgörs av. 
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Figur 6. Frekvens över vilka nationaliteter moderbolagen till de deltagande företagen har. 
 

Samtliga deltagare har besvarat frågan om vilken nationalitet moderbolaget har. 

40 deltagare (46,5 procent) har svarat att moderbolaget är svenskt. 4 deltagare (4,7 

procent) har svarat att moderbolaget tillhör övriga Norden, samma antal har också 

svarat att moderbolaget tillhör övriga Europa. 2 stycken (2,3 procent) har angett 

att moderbolaget är amerikanskt och 1 (1,2 procent) har angett att moderbolaget är 

från Kina (se Figur 9). 

 

Denna variabel har analyserats med variabeln för de nio kontrollaktiviteterna för 

att testa sambandet enligt hypotesen. Likt tidigare har en analys gjorts i form av 

Spearmans rho, då en dikotom variabel och en ordinalvariabel ska testas. 

Resultatet av dessa test visade att det inte fanns något statistiskt signifikant 

samband mellan variablerna, då värdena för signifikansen låg över 0,05 i testen av 

alla kontrollaktiviteter mot moderbolagets nationalitet (se Bilaga E). 

 

Enligt detta resultat kan H6: Moderbolagets nationalitet är positivt relaterat till 

användning av någon eller några kontrollaktiviteter förkastas för urvalet av 

företag i denna studie, för alla de olika kontrollaktiviteterna. 

 

4.4.7 Alternativ hypotes 

Halt: De organisatoriska faktorerna har inget samband med kontrollaktiviteterna 
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De hypoteser vi förkastar, H2, H4 och H6, och de stora delar av H3 och H5 vi 

förkastar, styrker att denna hypotes ska accepteras. För att testa hypoteserna 

gjordes som tidigare beskrivet bivarita analyser för att finna eventuella relationer 

mellan variablerna. Kontrollaktiviteterna innehöll i sig nio olika variabler för de 

nio olika aktiviteterna och graden av  utveckling av informationssystemen 

utgjorde fem variabler. Detta gjorde att antalet bivariata analyser som utfördes var 

81 stycken (se Bilaga E). Av dessa fann vi positiva signifikanta samband i 5 fall, 

vilket utgör 6,2 procent av det totala antalet analyser. På grund av de få samband 

vi funnit mellan de organisatoriska faktorerna och kontrollaktiviteterna så 

accepterar vi i stor utsträckning denna hypotes. 

 

4.4.8 Sammanfattning av resultat 
 
H1: Medelstora svenska företag 
har implementerat COSO:s 
ramverk 

Förkastas, 3 av 86 företag har 
implementerat ramverket 

H2: Osäker bransch är positivt 
relaterat till användning av någon 
eller några kontrollaktiviteter 

Förkastas, inga signifikanta samband 

H3: Hög grad av IT- och 
nätbasering är positivt relaterat 
till användning av någon eller 
några kontrollaktiviteter 

Accepteras till viss del på grund av positiva 
signifikanta samband med två 
kontrollaktiviteter. Förkastas till störst del 
på grund av övriga sju aktiviteter utan 
samband 

H4: Antalet anställda är positivt 
relaterat till användning av någon 
eller några kontrollaktiviteter 

Förkastas, inga signifikanta samband 

H5: Uppfattningen av olika 
informationssystem är positivt 
relaterat till användning av någon 
eller några kontrollaktiviteter 

Accepteras till viss del på grund av positiva 
signifikant samband mellan ett system och 
tre av kontrollaktiviteterna. Förkastas till 
störst del på grund av övriga kombinationer 
av system och aktiviteter utan samband 

H6: Moderbolagets nationalitet är 
positivt relaterat till användning 
av någon eller några 
kontrollaktiviteter 

Förkastas, inga signifikanta samband 

Halt: De organisatoriska 
faktorerna har inget samband med 
kontrollaktiviteterna 

Accepteras, på grund av förkastning av H2, 
H4 och H6 och de största delarna av H3 
och H5 

Tabell 9. Sammanfattning av hypotestest. 
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5 Analys av resultat 
I detta avsnitt diskuteras och analyseras de resultat de statistiska analyserna 

visar, utifrån den teoretiska referensramen. Analysen är uppdelad i de tre delar 

som syftet med studien består av; kartläggning av kontrollaktiviteterna, 

hypotestesten för att studera likheter och varianser i aktiviteterna och 

användningen av COSO:s ramverk och betydelse. I avsnittet förs också 

diskussioner om begränsningar i studien i förhållande till resultatet.  

 

5.1 Kartläggning av kontrollaktiviteterna 

En trend som kan utläsas från resultatet av kartläggning av kontrollaktiviteterna i 

medelstora svenska företag, är att företagen i stor utsträckning använder sig av 

många och samma kontrollaktiviteter. Den kontrollaktivitet som är minst använd 

av företagen används ändå av 77,9 procent av deltagarna (se Tabell 2). Testet som 

visade att det enbart var 4 företag som svarat att de inte använder 3 

kontrollaktiviteter eller fler, visar på att det är ett väldigt litet antal företag som 

svarat “nej” på många aktiviteter (se Bilaga E). De “nej”-svar som förekommer är 

alltså väldigt utspridda bland företagen. Det går därför att konstatera att 

variationen av kontrollaktiviteterna är liten. Då det som mäts vid sambandtest är 

hur variabler varierar med varandra, kan en av förklaringarna till de få samband vi 

funnit vara att det är låg varians bland kontrollaktiviteterna, vilket i alla hypoteser 

utgör den beroende variabeln.  

 

De två kontrollaktiviteter med mest varians i svaren är, Att ni utvärderar 

systematiskt och rutinmässigt att er kontoplan är anpassad efter de 

upplysningskrav som krävs i årsredovisningen, med en frekvens på 77,9 procent, 

och Att kassatransaktioner bokförs senast påföljande arbetsdag och övriga 

affärshändelser senast under påföljande kalendermånad, med en frekvens på 79,1 

procent (se Tabell 2). Det är också dessa två som ingår i tre av de totalt fem 

positiva samband vi funnit mellan aktiviteter och organisationsfaktorer. I de 

samband som finns i studien, ingår alltså i stor utsträckning de kontrollaktiviteter 

med störst varians. Detta styrker också att den generellt låga variansen i 

kontrollaktiviteterna kan vara en faktor för att få samband funnits. 
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En annan intressant aspekt värd att nämna utifrån resultatet av kartläggningen, är 

att aktiviteten med lägst frekvens av användning, Att kassatransaktioner bokförs 

senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser senast under påföljande 

kalendermånad, är en rutin som är lagstadgad att utföra (se Tabell 2). Detta är 

uppseendeväckande då den interna kontrollen verkar vara utbredd och viktig i 

organisationer idag både internt och externt, vilket verkligen motsätter att inte 

följa lagstadgade aktiviteter. 

 
 
5.2 Contingency teorin 

De hypoteser som delvis har accepterats men till störst del förkastats är H3: Hög 

grad av IT- och nätbasering är positivt relaterat till användning av någon eller 

några kontrollaktiviteter och H5: Uppfattningen av olika informationssystem är 

positivt relaterat till användning av någon eller några kontrollaktiviteter. De 

delarna av hypoteserna som accepterats är i de fall det funnits samband mellan 

graden av IT- och nätbasering och två kontrollaktiviteter samt mellan ett av 

informationssystemen och tre kontrollaktiviteter. Dessa samband kan förklaras 

med de organisationsfaktorer som förespråkas inom contingency teorin, då det är 

denna teori som hypoteserna testar. Som nämnts i teoriavsnittet beror 

organisationens effektivitet på hur väl anpassad strukturen i organisationen är till 

dess omgivning (Donaldson, 2001, s.1-2). 

 

Av de fem organisationsfaktorer som teorin förespråkar är det den teknologiska 

faktorn som kan förklara samband mellan IT- och nätbasering och de två 

kontrollaktiviteterna, Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt att er 

kontoplan är anpassad efter de upplysningskrav som krävs i årsredovisningen och 

Att kassatransaktioner bokförs senast påföljande arbetsdag och övriga 

affärshändelser senast under påföljande kalendermånad. Detta då den faktorn 

enligt Kapan och Mackey (1992, s.125-126) säger att en organisations 

underliggande teknologi påverkar ekonomistyrningen och då i detta fall 

kontrollaktiviteterna. Studiens resultat visar på att företag som är mer 

högteknologiska tenderar att använda just dessa två kontrollaktiviteter i större 

utsträckning. En förklaring till detta kan då vara att företag som befinner sig i en 

högteknologisk omgivning anpassar sin struktur efter denna situation. Därav kan 

den teknologiska faktorn påverka vilken typ av ekonomistyrningssystem som 
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används, vilket Emmanuel et al. (1990, s.57) också säger. I resultatet från studien 

kan det då antas att de två kontrollaktiviteter det finns ett samband med, kan vara 

en del i ekonomistyrningen. 

 

Det kan antas att aktiviteten, Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt att er 

kontoplan är anpassad efter de upplysningskrav som krävs i årsredovisningen, har 

ett samband med just graden av IT- och nätbasering på grund av att en anpassad 

kontoplan förutsätter en högteknologisk verksamhet. Detta då en manuell 

anpassning troligtvis hade varit krävande och kostsam för företagen. Ett mer 

utvecklat teknologiskt system kan tänkas förenkla utförandet av anpassningen 

efter de krav som ställs på systematiken och rutinerna. För den andra 

kontrollaktiviteten, Att kassatransaktioner bokförs senast påföljande arbetsdag 

och övriga affärshändelser senast under påföljande kalendermånad, som det 

funnits ett samband med, kan det möjligtvis behöva finnas teknologi som 

kontrollerar att den aktiviteten utförts på både daglig och månatlig basis. Detta 

kan vara i form av en automatiserande teknik eller någon form av påminnande 

funktion som gör att det är tekniskt omöjligt att detta inte genomförs på bestämd 

tid. 

  

Teorin förespråkar som tidigare nämnts att det finns flera sätt, att på det mest 

effektiva sättet styra organisationen, men att det finns ett antal faktorer som 

företag anpassar organisationen efter (Emmanuel et al., 1990, s.57). De företag 

som har en högre grad av teknologi och använder dessa två kontrollaktiviteter, 

skulle kunna göra detta för att anpassa sig väl efter den teknologiska omgivningen 

som finns i företaget för att uppnå effektivitet i organisationen. Detta utgörs av en 

av de fem organisationsfaktorer som contingency teorin förespråkar en anpassning 

efter, för att uppnå en effektiv styrning. En förklaring till att företag har 

implementerat dessa två kontrollaktiviteter kan vara att det skett i samband med 

att teknologin på företaget förändrats. Det kan då ge upphov till att just dessa 

kontrollaktiviteter ger en bättre effektivitet för företaget i det nya teknologiska 

systemet. Donaldson (2001, s.3) säger att företag anpassar sin struktur efter 

förändringar i faktorerna för att nå effektivitet. Företag som har mer 

standardiserad teknologi har ofta en mer formell ekonomistyrning med högre 

utvecklade kontroller enligt Khandwalla (1977). Detta stärks ytterligare med ett 
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antagande om att dessa kontrollaktiviteter motsvaras av utvecklade och formella 

kontroller. Då organisationer anpassar sin styrning efter den teknologiska faktorn 

kan agerandet förklaras med contingency teorin. 

 

Den andra hypotesen analysen fann samband med, H5: Uppfattningen av olika 

informationssystem är positivt relaterat till användning av någon eller några 

kontrollaktiviteter, kan som tidigare nämnt delvis accepteras. Detta samband kan 

förklaras utifrån den organisatoriska faktorn strategi inom contingency teorin, då 

det är denna teoretiska faktor som har operationaliserats i denna hypotes. I detta 

fall är det informationssystemet, System för kommunikation för samordning av 

verksamheten och de tre kontrollaktiviteterna, Att alla affärshändelser bokförs, Att 

ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt att er kontoplan är anpassad efter de 

upplysningskrav som krävs i årsredovisningen och Att verifikationerna för 

affärshändelser innehåller all nödvändig information, som analysen finner 

signifikant positivt samband mellan (se Bilaga E). Dessa samband visar på att 

företag som anser att det är viktigt att detta informationssystem är utvecklat, 

använder sig i större utsträckning av dessa tre kontrollaktiviteter. 

 

En förutsättning för att alla tre kontrollaktiviteter ska vara möjliga att genomföra, 

är en god kommunikation och samordning inom företaget. Aktiviteten, Att alla 

affärshändelser bokförs, förutsätter att information om inträffade affärshändelser 

kommuniceras och når den som utför bokföringen. Liksom vad gäller 

kontrollaktiviteten, Att verifikationerna för affärshändelser innehåller all 

nödvändig information, krävs kommunikation för att ingen information ska falla 

mellan stolarna och för att all information som behövs till affärshändelsen ska 

finnas tillgänglig. För att kunna kontrollera den tredje aktiviteten, Att ni 

utvärderar systematiskt och rutinmässigt att er kontoplan är anpassad efter de 

upplysningskrav som krävs i årsredovisningen, krävs en god kommunikation för 

att ha en möjlighet att övervaka och följa upp att kontoplanen utvärderas som den 

ska enligt de krav som ställs enligt årsredovisningen.  

   

Studiens resultat förklaras utifrån denna organisationsfaktor genom att strategin 

påverkar vilken struktur de har, vilket bekräftas av Rajapakshe (2002, s.162-163). 

De företag som har detta informationssystem som en del i strategin använder sig 
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då också i större utsträckning av de tre kontrollaktiviteterna. En förklaring till att 

det är just detta informationssystem och de nämnda kontrollaktiviteterna som det 

funnits ett samband med, kan vara att samordning av verksamheten kan tänkas 

relateras till en effektiv styrning. Om kontrollerna ska kunna fungera på ett bra 

sätt, förutsätts en väl fungerande kommunikation och samordning av 

verksamheten. Detta visar på hur olika typer av strategier påverkar strukturen i 

företagen, som Rajapakshe (2002) också beskriver. Faktorn strategi, i form av 

informationssystem, visar på att organisationer anpassar sin struktur efter den 

strategin som är mest effektiv för företagets ekonomistyrning som nämnts ovan av 

Emmanuel et al. (1990, s.57). Likt Rajapakshe (2002) beskriver att 

utvecklingsstrategier påverkar strukturen i företag, är det just graden av 

utvecklade informationssystem som hypotesen testade. 

 

De kontrollaktiviteter som det finns samband med är aktiviteter som kan antas 

vara grundläggande och som funnits länge, exempelvis att Alla affärshändelser 

bokförs ger en formell karaktär av den interna kontrollen, vilket också förklaras i 

teorin kring denna organisationsfaktor. Chenhall och Morris (1995, s.493) 

beskriver i teorin att formella system för kontroll är mer passande för vissa typer 

av strategier, vilket skulle kunna förklara användningen av just dessa 

kontrollaktiviteter. 

 

Studien visar alltså att av de fem organisationsfaktorer som förespråkas inom 

contingency teorin, så finns det en marginell påverkan på kontrollaktiviteterna av 

två av dessa faktorer, teknologi och strategi. Faktorerna omgivning, storlek och 

kultur ser vi inte någon som helst påverkan av på kontrollaktiviteterna utifrån våra 

operationaliseringar. Att teknologin till viss del påverkar kontrollaktiviteterna kan 

tänkas förklaras av att teknologin i organisationer är en viktig del av strukturen 

idag för att få ett medelstort företag att fungera och få de förutsättningar som 

krävs för att kunna utvecklas i den takt omgivningen förväntar sig. Strategi skulle 

då kunna tänkas vara en indirekt faktor, likt Chenhall (2013, s.150) beskriver, som 

hänger ihop med hur teknologiskt utvecklat företaget är och därav har också den 

en påverkan på strukturen, i form av kontrollaktiviteter i denna studie. 

 



  
 

62 

Att omgivning, kultur och storlek inte påverkar strukturen, och att teknologi och 

strategi har en marginell påverkan i denna studie, skulle också kunna förklaras av 

att det finns många aspekter av dessa faktorer som inte har tagits hänsyn till. 

Exempelvis är grad av konkurrensutsatthet, som vi har operationaliserat 

omgivning till, bara en av många aspekter av omgivning. En förklaring till att det 

inte funnits samband med storleken på företaget kan vara för att de är för 

homogena i sin storlek för att någon varians ska förekomma, och att storleken som 

faktor då ska påverka. Storleken på företagen vi studerat var medelstora företag 

och många av de medverkande i enkätundersökningen hade 50 anställda eller 

strax där över. Då det inte heller var särskilt stor variation i denna variabel gör 

detta att det blir svårt att finna statistiska samband, då båda variablerna har låg 

variation. Eftersom urvalet har gjorts av enbart medelstora företag blir det svårt att 

svara på om det finns ett samband med faktorn storleken. Då denna 

företagsstorlek inte ställs mot någon annan grupp, som exempelvis mot stora eller 

små företag, blir faktorn svårmätt.  

 

Att variabeln bransch operationaliserades med enbart tre alternativ, skulle kunna 

vara en förklaring till varför inga samband funnits för denna. 

Konkurrensutsattheten inom de grovt indelade branscherna, “jordbruk, fiske och 

skog”, “tjänster” och “industri” skiljer sig mycket åt. Inom exempelvis branschen 

“tjänster” skiljer sig konkurrensen åt om man ser till datorspel, 

informationsverksamhet och hushållsnära tjänster som bara några exempel. En 

indelning med fler kategorier av branscher hade behövts för att finna eventuella 

samband. 

 

De ovan nämnda begränsningarna kan alltså vara förklaringar till att hypoteserna 

till största del eller helt förkastats, likt de gjort i resultatet, och det är på ett 

marginellt sätt som vår teoretiska utgångspunkt contingency teorin kan förklara de 

samband som funnits. Det blir svårt att förklara variansen genom contingency 

teorin då det knappt finns någon varians. Att hypoteserna förkastas behöver alltså 

inte bero på att contingency teorin inte är applicerbar på andra liknande studier. 

Ett val har ändå gjorts att förklara de få samband som finns med contingency 

teorin framför att förkasta hypoteserna helt. Alternativt kan det vara så att 

hypoteserna faktiskt inte alls kan förklaras av teorin, men då studien på grund av 



  
 

63 

ovan nämnda aspekter inte kunnat mäta detta, går det inte att svara på om den helt 

ska förkastas eller ej.  

 
5.3 Institutionell teori 
De hypoteser vi förkastat enligt studiens resultat är H2: Osäker bransch är 

positivt relaterat till användning av någon eller några kontrollaktiviteter, H4: 

Antalet anställda är positivt relaterat till användning av någon eller några 

kontrollaktiviteter och H6: Moderbolagets nationalitet är positivt relaterat till 

användning av någon eller några kontrollaktiviteter. Även de största delarna av 

H3 och H5 accepteras inte som tidigare nämnt. Förkastningen av dessa hypoteser 

innebär alltså att vi i stor utsträckning kan acceptera Halt: De organisatoriska 

faktorerna har inget samband med kontrollaktiviteterna. Då denna alternativa 

hypotes utgått från den institutionella teorin, är det med hjälp av denna som 

studiens resultat kan förklaras. 

 

Då företagens varians av kontrollaktiviteter är ytterst liten verkar organisationer 

anpassa sig efter de antaganden som finns i omgivningen och som enligt 

Carpenter och Feroz (2001, s.565) skapar acceptabla beteenden. Troligtvis har 

företagen liknande uppfattningar om vilka kontrollaktiviteter som utgör normer, 

vilket då kan förklara den utbredda användningen av de mätta aktiviteterna. På så 

sätt leder företagens liknande handlingar till att företagen insitutionaliseras, vilket 

Deegan och Unerman (2011, s.362) också förespråkar. En möjlig förklaring till att 

användningen av just dessa kontrollaktiviteter någon gång spridits, skulle kunna 

vara att företag vill anses legitima och därmed vill bilda en formell struktur som 

lever upp till omgivningens förväntningar.  

 

Då den institutionella teorin förklarar varför vissa typer av organisationer tenderar 

att bli lika varandra enligt Larrinaga-Gonzáles (2007, s.343), skulle denna 

utbredda användning av samma kontrollaktiviteter kunna förklaras av denna teori. 

Att företag använder sig av liknande kontrollaktiviteter, kan tänkas ha blivit en 

form av norm i organisationers struktur, som även Donaldson (2008, s.5) styrker. 

Att organisationer anpassar sin formella struktur efter den institutionella 

omgivningen är något som Meyer och Rowan (1977, s.347-350) styrker. Då den 

finansiella rapporteringen är en stor del av hur företaget uppfattas av sin 

omgivning, i kombination med det ökade kravet på transparens, kan det antas att 



  
 

64 

detta bidrar till användning av kontrollaktiviteter av legitimitetsskäl. Det skulle då 

kunna vara så att företag förväntas använda just dessa aktiviteter och då behöver 

leva upp till den förväntningen för att behålla legitimitet, likt Meyer och Rowan 

(1977, s.347-350) beskriver. 

 

Då det finns mönster av att institutioner skapats sedan tidigare genom en process 

över tid som Selznick (1957, s.24) beskriver, kan detta vara en förklaring till att 

institutionaliseringen redan skett. Institutionaliseringen av kontrollaktiviteterna 

kan vara bidragande och en faktor till att kunna skapa och behålla legitimitet. 

Användning av kontrollaktiviteterna ger då trovärdighet och tillförlitlighet till 

företagen. En annan förklaring till att kontrollaktiviteterna används i stor 

utsträckning kan vara för att förebygga risk men även för att kunna uppnå 

företagets uppsatta mål, vilket också Haglund et al. (2005, s.47-55) säger.  

 

Som ovan nämnt är den finansiella rapporteringen en stor del i företaget och 

därför kan användningen av samma kontrollaktiviteter bero på att företag måste 

leva upp till de regler som ställs för den finansiella rapporteringen, som Haglund 

et al. (2005, s.47) även säger, vilket är detsamma för alla företag. En förklaring till 

att kontrollaktiviteter behövs är för att den finansiella rapporteringen ska vara 

tillförlitlig och lagarna ska efterlevas. De kontrollaktiviteter som studien tagit 

utgångspunkt i verkar alltså utgöra en norm och detta kan då vara anledningen till 

att många av företagen använder dessa aktiviteter. Med detta sagt verkar det inte 

krävas ett standardiserat ramverk för att använda sig av dessa kontrollaktiviteter. 

 

Stabilitet i institutioner kommer av att vissa aktiviteter skapar tillfredsställelse 

som uppmuntrar till att aktiviteter fortsätter i detta mönster (Scott, 2014, s.151). 

Kontrollaktiviteterna kan i denna studie ha kommit att bli stabiliserade 

institutioner som ett resultat av dessa inarbetade mönster. Som ett resultat av den 

institutionaliseringen som finns bland företag med användningen av 

kontrollaktiviteter, går det att se tecken på att stabilitet i själva 

institutionaliseringen redan finns och att själva spridningen av aktiviteterna skett 

sedan tidigare. 
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En förklaring till att institutioner stabiliserats skulle kunna vara att 

kontrollaktiviteter är ett inarbetat mönster som är en del av det arbete som 

genomförs av flera aktörer, som Feldman (2003, s.95) förklarar det, och som 

därmed skapar stabilitet i strukturen. Stabiliteten skulle möjligtvis kunna skapas 

utifrån, som Giddens (1979, s.96) också säger, att aktörerna hela tiden producerar 

och upprepar de handlingar som finns i strukturen. Då kontrollaktiviteterna är så 

pass utbredda som de är kan det antas att de har institutionaliserats under en 

längre tid. Kontrollaktiviteter som Att alla affärshändelser bokförs och Att all 

räkenskapsinformation förvaras på lämpligt sätt i Sverige i 7 år, på vilka 

deltagarna svarat att de använder till 88,4 procent och 93 procent, skulle kunna 

vara exempel på de upprepande handlingar som bidrar till stabilitet. 

 

En annan faktor som kan förklara att strukturer blir och förblir stabila, kan vara att 

företag använder sig av dessa kontrollaktiviteter på grund av att förändringar i 

organisationer är komplicerade och riskfyllda enligt Scott (2014, s.151). Detta kan 

möjligtvis förklaras genom att användning av kontrollaktiviteterna bidrar till att 

minimera dessa risker. Boland (1993, s.125-146) menar att förändringar i 

organisationer skapar känslor av osäkerhet i strukturen. Osäkerheten av 

förändringar kan förklara den utbredda användningen av många av de testade 

kontrollaktiviteter och den stabilitet som därmed skapats i institutionerna. 

 

Oavsiktliga fel, exempelvis i bokföringen, går enligt FAR Förlag (2006, s.20) att 

identifiera genom den interna kontrollen. Då oavsiktliga fel är en risk som alltid 

kommer att existera kommer det också alltid att behövas intern kontroll. Eftersom 

att kontrollaktiviteter är en stor del av intern kontroll kommer även dessa alltid att 

behövas. Enligt Giddens (1979, s.96) beskrivning av upprepande handlingar som 

nämnts ovan kan kontrollaktiviteterna ha kommit att utgöra en stabil institution på 

detta sätt. Detta kan möjligtvis förklaras av det Widengren och Wendt (2014, 

s.10) beskriver om att intern kontroll handlar om att både få insikt i 

verksamhetens risker och affärsmöjligheter. Detta leder då troligtvis till ett ökat 

förtroende på marknaden. 
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5.4 Konflikten mellan teorierna 

Som tidigare nämnt säger contingency teorin att organisationer anpassar sin 

struktur efter olika organisatoriska faktorer. Den institutionella teorin säger 

däremot att organisationer anpassar sig och institutionaliseras utifrån 

omgivningens förväntningar och därmed tenderar att bli lika varandra. Donaldson 

(2008, s.5) menar att företagens struktur inom contingency teorin handlar om att 

uppnå inre effektivitet medan den institutionella strukturen handlar om den yttre 

legitimiteten. I denna studie kan den yttre legitimiteten motsvaras av att företag 

använder sig av samma kontrollaktiviteter. Om företag skulle använda sig av 

sådana kontrollaktiviteter som inte anses vara normativa skulle det kunna leda till 

att den yttre legitimiteten inte uppfylls. Detta skulle också kunna vara en 

anledning till resultatet i studien, som säger att företag använder sig av samma 

kontrollaktiviteter. Detta stärker ytterligare det faktum att dessa kontrollaktiviteter 

i organisationer har institutionaliserats. 

 

Denna studies resultat talar för att organisationers anpassning av sin struktur 

snarare förklaras av institutionell teori än av contingency teorin. Då institutionell 

teori och contingency teorin står i konflikt med varandra enligt Donaldson (2008, 

s.5) kan vi med denna studies resultat konstatera att kontrollaktiviteterna i princip 

är institutionaliserade, men att den varians som finns i dessa till viss mån kan 

förklaras av contingency teorins faktorer.  

 

5.5 Betydelsen av COSO:s ramverk 

När det skrivs om intern kontroll kopplas i väldigt många fall COSO:s ramverk in 

och det skrivs mycket om spridningen av ramverket. Resultatet i denna studie 

säger emot att COSO:s ramverk ska ha spridits och blivit en norm bland svenska 

företag. Detta visar då på att COSO:s ramverk inte har införts i den omfattning 

som det ges en bild av i artiklar kring ämnet. Arwinge och Wikland (2013) skriver 

att det som ursprungligen var ett amerikanskt lagstadgande har vuxit fram till att 

bli mer normativt även i Sverige och på så sätt implementerats hos allt fler 

svenska företag. Vår studie visar då på motsatsen, för det urval av medelstora 

svenska företag som gjorts. 
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Utifrån resultatet kan det konstateras att företag i stor utsträckning använder 

samma kontrollaktiviteter som ingår i COSO:s ramverk. Detta då de 

kontrollaktiviteter deltagarna i enkäten fick svara på om de använder, även är 

omnämnda i COSO:s ramverk. Företag använder alltså samma aktiviteter som 

ingår i ramverket utan att följa eller känna till ramverket. Det finns troligtvis ett 

svar på var dessa kontrollaktiviteter kommer ifrån. Å ena sidan så skulle 

kontrollaktiviteterna kunna ha sitt ursprung i ramverket och spridits utifrån detta. 

Å andra sidan, kanske mest troligt, kan det vara så att denna typ av 

kontrollaktiviteter funnits även före både det att ramverket tagits fram och 

lagstadgandet av COSO:s ramverk i USA. Vid utformandet av ramverket kan det 

då tänkas att utgångspunkten tagits i redan befintliga, väletablerade och normativa 

kontrollaktiviteter. Detta är dock svårt att svara på i denna studie, men då ett 

antagande gjorts om att kontrollaktiviteterna verkar ha institutionaliserats sedan 

tidigare tyder detta på att det skulle vara den sistnämnda förklaringen som är mest 

sannolik. 

 

Deltagarna i enkäten har svarat att de varken känner till eller använder sig av 

COSO:s ramverk, samtidigt som de i stor utsträckning har svarat att de är nöjda 

med sin interna kontroll (se Figur 4). Medelvärdet av svaren på frågan, Hur nöjda 

är ni med er interna kontroll med en skala 1 till 5 är 3,987, vilket förklarar att 

företagen överlag är nöjda med sin interna kontroll trots att COSO:s ramverk inte 

införts. Kombinationen av att deltagarna överlag är nöjda med sin interna kontroll 

och att de inte använder COSO:s ramverk men ändå använder samtliga 

kontrollaktiviteter som mätts och hämtats från ramverket, tyder på att 

implementering av ramverket inte bidrar med något nämnvärt för den interna 

kontrollen. Viktigt att belysa är dock att studiens resultat alltså visar att många av 

COSO:s kontrollaktiviteter används i företag och att företagen är nöjda med sin 

interna kontroll. Detta visar på att det inte är något fel på ramverket och dess 

kontrollaktiviteter i sig, utan snarare att kontrollaktiviteterna från ramverket redan 

implementerats och inte verkar vara något nytt. 

 

Resultatet tyder alltså på att en delvis felaktig bild av ramverkets spridning och 

betydelse målats upp. En förklaring till en felaktig bild kan vara att 

revisionsbyråerna har skapat en bild av att ramverk krävs för att få en bättre intern 
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kontroll. Detta antagligen för att skapa en efterfrågan av deras tjänster genom att 

beskriva COSO:s ramverk som något som bidrar till ett ökat förtroende liksom 

potential att nå nya marknader (Widengren och Wendt, 2014, s.10). Förslaget som 

Finansdepartementet (2006, s.17-19) lade fram gällande införandet av COSO:s 

ramverk som standard för statliga myndigheter kan alltså enligt denna studies 

resultat tänkas vara mer kostsamt än bidragande. Det är dock svårt att dra någon 

sådan slutsats då studien gjorts på privata medelstora aktiebolag och de skiljer sig 

åt i många avseenden i jämförelse med statliga myndigheter. Detta förslag kan 

också vara ett bidrag till att COSO:s ramverk beskrivs som en norm för den 

interna kontrollen. 
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6 Slutsatser av resultat och analys 
Här presenteras de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat och analys, 

och huruvida syftet med studien har uppfyllts eller ej. Detta avsnitt avslutas med 

det som lämnats till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Resultatet av studien visar främst att COSO:s ramverk inte är implementerat av 

svenska medelstora företag, men att kontrollaktiviteterna som ingår i ramverket 

används i stor utsträckning. Hypotesprövningen visade att contingeny teorins 

organisatoriska faktorer hade en väldigt liten påverkan på svenska medelstora 

företags kontrollaktiviteter. Därmed kunde vi förklara dessa resultat med den 

institutionella teorin, vilket den alternativa hypotesen ponerade. 

 

Oavsett om dessa kontrollaktiviteter kommer från COSO:s ramverk eller om de 

existerat sedan tidigare, tyder resultatet av studien på att dessa institutionaliserats 

bland svenska medelstora företag. Då studiens resultat tyder på att dessa 

kontrollaktiviteter har blivit stabiliserade institutioner kan slutsatsen dras att 

COSO:s aktiviteter inte är ett nytt påfund. Studien visar också att de flesta företag 

är nöjda med sin interna kontroll, varpå ett införande av COSO:s ramverk inte är 

avgörande för den interna kontrollen i dessa företag. 

 

Konsekvensen av detta resultat är att ett införande av detta ramverk inte är 

nödvändigt för användningen av standardiserade kontrollaktiviteter. Då 

revisionsbyråerna förespråkar att företag ska optimera den interna kontrollen med 

hjälp av COSO:s aktiviteter har de för avsikt att indirekt sälja in sina tjänster. Då 

byråerna ger sken av att det bland annat kan öka förtroendet på marknaden kan det 

vara så att kunderna köper tjänster som de egentligen inte har någon nytta av. 

Utifrån studiens resultat kan detta innebära att ramverket möjligtvis inte heller 

behövs för varken större eller mindre företag eller i andra branscher. Detta talar 

för att situationen kan vara densamma för liknande ramverk när det kommer till 

ekonomistyrning.  
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Man kan också diskutera huruvida användningen av standardiserade ramverk eller 

liknande förordningar inom andra områden medvetet eller omedvetet också kan 

bidra till att öka efterfrågan på tjänster som kanske inte är nödvändiga. Utifrån 

ökade krav på dokumentation från diverse myndigheter kan dessa ramverk och 

dokumenterade standards ha vuxit fram, vilka då kanske till viss del är 

överflödiga för effektiviteten i den dagliga verksamheten. 

 

Vetskapen för svenska företag om att COSO:s ramverk inte verkar behövas kan 

bidra till en medvetenhet vid utformning av den interna kontrollen. Om företag är 

medvetna om det faktum kan man på så sätt förebygga att implementering sker av 

ramverk som inte är nödvändigt. 

 

“Hypen” kring COSO:s ramverk, när det talas om intern kontroll, visar sig alltså 

vara obefogad. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Likt tidigare beskrivet kommer denna studie fram till att företag använder sig av 

liknande kontrollaktiviteter som någon gång har spridits och institutionaliserats. 

Denna studie har dock inte kunnat besvara när och hur spridningen av dessa 

kontrollaktiviteter skett och institutionaliserats och inte heller om dessa aktiviteter 

kommer från COSO:s ramverk eller om det är COSO som tagit utgångspunkt i 

redan inarbetade aktiviteter. Ett förslag är då att en jämförande studie skulle 

kunna göras av hur kontrollaktiviteterna såg ut före och efter lagstadgandet av 

ramverket i USA.  

 

I samband med detta skulle man också kunna ta reda på när de kontrollaktiviteter 

företag använder har införts. Detta för att se om ramverket haft någon påverkan på 

utformningen av den interna kontrollen. Om det visar sig att det skiljer sig åt med 

användningen av kontrollaktiviteter i samband med införandet, hade det varit 

intressant att studera om revisionsbyråerna har ökat försäljningen av sina tjänster 

för intern kontroll. Detta för att svara på om revisionsbyråerna har någon inverkan 

på spridning av kontrollaktiviteterna från COSO:s ramverk. 
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Ett annat förslag på vidare intressant forskning är att undersöka om COSO:s 

ramverk har implementerats av större företag och inte bara av medelstora som 

utgör denna studies urval. Alternativt kan en vidare studie vara att undersöka 

användningen av dessa kontrollaktiviteter med en större variation i storlek eller 

andra faktorer i företag, för att se om det finns något mönster i vilka 

organisatoriska faktorer som avgör vilka företag som använder aktiviteterna.   

 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att utreda kontrollaktiviteternas effekt 

i företag över tid. Det som kan mätas hade kunnat vara de mål som den interna 

kontrollen syftar till att uppnå. Detta kan vara att mäta dels kostnadseffektivitet 

men också måluppfyllelse av olika slag i organisationer.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A - Webbenkät 
 
1. Vilka av följande IT-baserade informationssystem använder ni idag? 

Rangordna efter vilket system som är mest utvecklat i er verksamhet, där 1 = mest 

utvecklat och 5 = minst utvecklat 

·      System för att följa ekonomiska transaktioner som inköp och försäljning 

genom inköps- eller försäljningsprocesser 

·      System för kommunikation för samordning av verksamheten 

·      System som ger underlag för beslutsfattande gällande affärs- och 

organisatoriska aktiviteter 

·      System för telefon- och videokonferens eller system för annan kontorsstöd 

·      Rapportsystem för data från olika avdelningar som ger en samlad bild till 

företagsledningen. 

 

2. I vilken omfattning är organisationen IT-anpassad och nätbaserad? 

Välj ett av följande alternativ: 

·      Informationssystemen är inte nätbaserade eller har IT-stöd. 

·      Informationssystemet är delvis nätbaserat och företaget har medvetet satsat 

på nätbaser och IT-stöd för vissa viktiga processer. 

·      Företaget har nätbaserat och IT-anpassat alla processer. 

 

3. Om bolaget du arbetar i är ett dotterbolag, vilken nationalitet har moderbolaget? 

____________________________________________________ 

 

4. Hur många anställda har bolaget? 

(Skroll-lista, 50-200 i 10-tal) 

 

5. Vilken bransch verkar bolaget i? 

(Skroll-lista med dessa branscher) 

Jordbruk, skogsbruk, fiske 

Tillverkning 

Byggverksamhet 

Annan industri 

Parti- och detaljhandel 



  
 

II 

Transport och magasinering 

Hotell- och restaurangverksamhet 

Information- och kommunikationsverksamhet 

Finans- och försäkringsverksamhet 

Fastighetsverksamhet 

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 

Utbildning 

Vård och omsorg, sociala tjänster 

Kultur, nöje, fritid 

Annan tjänsteverksamhet 

Övrigt 

 

6. Vilka rutiner/kontroller har ni för att säkerställa de finansiella rapporternas 

tillförlitlighet? 

 

7. Känner ni till COSO:s ramverk för intern kontroll? JA/NEJ 

 

8. Använder ni er av COSO:s ramverk för er interna kontroll? JA/NEJ 

 

Fråga 9-12 innehåller frågeställningar som ska graderas enligt en skala 1-5. 

5 = Håller helt och hållet med 

4 = Håller delvis med 

3 = Vet inte/har ingen åsikt 

2 = Tar delvis avstånd 

1 = Tar helt och hållet avstånd 

 

9. Om JA på föregående fråga: Varför använder ni er av COSO? 

·      För effektivitet i den interna kontrollen (1-5) 

·      För att andra företag infört det (1-5) 

·      För att vår revisor tycker/kräver det (1-5) 

·      För att kunder och leverantörer tycker/kräver det (1-5) 

·      För bättre måluppfyllelse (1-5) 

·      För att få förtroende på marknaden (1-5) 



  
 

III 

·      För att få en bättre struktur i den interna kontrollen (1-5) 

·      Annat: __________________________ 

 

10. Om NEJ på fråga 9: Varför använder ni inte er av COSO? 

·   För att det är kostsamt (1-5) 

·   För att det inte bidrar med något extra (1-5) 

·   Dagens interna kontroller är tillräckliga (1-5) 

·   Kunskapen är inte tillräckligt stor om COSO (1-5) 

·   För att det inte är lagstadgat (1-5) 

·   Annat: _____________________ 

 

Här följer två påståenden. Välj det alternativ som stämmer bäst överens med din 

uppfattning enligt följande: 

 

11. Vi är nöjda med vår interna kontroll 

1                 2                 3                 4                 5 

 

(OBS! Svara enbart på denna fråga om COSO:s ramverk är infört) 

Vår interna kontroll har förändrats sedan införandet av COSO:s ramverk 

1                 2                 3                 4                 5 

 

12. Har ni en dokumenterad rutin/kontroll för: (JA/NEJ) 

·      att alla affärshändelser bokförs? 

·      att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt att er kontoplan är anpassad 

efter de upplysningskrav som krävs i årsredovisningen? 

·      att verifikationerna enbart bokförs en gång? 

·      att kassatransaktioner bokförs senast påföljande arbetsdag och övriga 

affärshändelser senast under påföljande kalendermånad? 

·      att sambandet mellan verifikation och bokförd post anges på ett tydligt och 

ändamålsenligt sätt genom verifikationsnummer, fakturans ankomstnummer 

eller något annat unikt identifikationsbegrepp? 

·      att all räkenskapsinformation förvaras på lämpligt sätt i Sverige i 7 år? 

·      att verifikationerna för affärshändelser innehåller all nödvändig information? 



  
 

IV 

·      kontroll av bokförda verifikationer med avseende på belopp (exempelvis 

genom efterkontroll av bokförda poster), kontering och debet/keditdifferens? 

·      att bokförda transaktioner alltid presenteras kronologiskt och systematiskt? 

  



  
 

V 

Bilaga B - Mail 1, enkätutskick 
 

Hej, 
 

Vi är 3 studenter vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Växjö som 

skriver en kandidatuppsats i företagsekonomi. I uppsatsen kommer vi att kartlägga 

de interna kontrollsystemen i svenska medelstora företag, och det är därför vi 

kontaktar er. Vi vore tacksamma om ni ville vara med och delta i vår 

enkätundersökning. Undersökningen består av 13 frågor där de flesta är 

fleralternativ-frågor. Undersökningen tar ca. 5 minuter och ni är anonyma. 
 

Ert svar på enkäten är väldigt viktigt för oss då den bidrar till att öka kunskapen 

inom området intern kontroll. Vi skickar gärna uppsatsen när den är klar om ni 

skickar oss er e-mail adress. Resultatet kan ge er en insikt i hur den interna 

kontrollen fungerar i andra liknande organisationer. 
 

Enkäten riktar sig främst till personer som har rollen controller, ekonomichef eller 

annan anställd som har insikt i den finansiella rapporteringen. Om mailet inte 

kommit till rätt person är vi tacksamma om det vidarebefordras till en lämplig 

person. 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta vår handledare professor Karin 

Jonnergård. Karin nås antingen via mail, karin.jonnergard@lnu.se, eller på 

mobilnummer 0705433433. 
 

Länk till enkäten: https://www.webbenkater.com/s/881325d 
 

Tack på förhand! 

 

Vänligen, 

Linn Grabo, Olivia Sjögren och Julia Ahlgren 

  



  
 

VI 

Bilaga C - Påminnelsemail, enkätutskick 
 

Hej, 
 

Tack för att så många av er var vänliga och svarade på vår enkät om intern 

kontroll som vi skickade måndagen den 25/4. Vi håller just på att sammanställa 

resultaten. Om ni vill se slutprodukten så skicka ett mail till 

ja222wf@student.lnu.se. 
 

Om ni inte hann svara så finns fortfarande möjligheten att göra det via länken 

nedan. Då blir våra resultat ännu bättre. 
 

Återigen, tack för hjälpen! 
 

https://www.webbenkater.com/s/881325d  

 

Vänligen, 

Julia Ahlgren, Linn Grabo och Olivia Sjögren 

  



  
 

VII 

Bilaga D - Kodning 
 

Fråga 1: 

5 = Mest utvecklat 

4 

3 

2 

1 = Minst utvecklat 

 

Fråga 2: 

1 = Informationssystemen är inte nätbaserade eller har IT-stöd 

2 = Informationssystemen är delvis nätbaserade och företaget och medvetet satsat 

på nätbaser och IT-stöd för vissa viktiga processer 

3 = Företaget har nätbaserat och IT-anpassat alla processer 

 

Fråga 3: 

1 = Sverige 

2 = Övriga Norden 

3 = Övriga Europa 

4 = USA 

5 = Kina 

 

Fråga 4: 

Antal anställda 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 



  
 

VIII 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

 

Fråga 5: 

1 = Jordbruk 

3 = Tillverkning 

3 = Byggverksamhet 

3 = Annan industri 

2 = Parti- och detaljhandel 

2 = Hotell- och restaurangverksamhet 

2 = information- och kommunikationsverksamhet 

2 = Finans- och försäkringsverksamhet 

2 = Fastighetsverksamhet 

2 = Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

2 = Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 

2 = Vård och omsorg, sociala tjänster 

2 = Kultur, nöje, fritid 

2 = Annan tjänsteverksamhet 

( Övrigt) 

2 = Transport och magasinering 

Indelningen: 

1 = Jordbruk, fiske, skog 

2 = Tjänster 

3 = Industri 

 

Fråga 7: 

0 = Nej 

1 = Ja 

 

 



  
 

IX 

Fråga 8: 

0 = Nej 

1 = Ja 

 

Fråga 11: 

Vi är nöjda med vår interna kontroll 

5 = Håller helt och hållet med 

4 

3 

2 

1 = Tar helt och hållet avstånd 

 

Fråga 12: 

0 = Nej 

1 = Ja 

  



  
 

X 

Bilaga E - Resultat av bivarata analyser 
 
Hypotes 2 - Bransch                 

  

Kontrollaktiviteter 

Signifikans  Korrelationskoefficient  

Att alla affärshändelser bokförs 0,571 0,065 

Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt 
att er kontoplan är anpassas efter de 
upplysningskrav som krävs i årsredovisningen 

 
0,641 

 
0,054 

Att verifikationer enbart bokförs en gång 0,410 0,095 

Att kassatransaktioner bokförs senast 
påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser 
senast under påföljande kalendermånad 

 
0,513 

 
-0,075 

Att sambandet mellan verifikation och bokförd 
post anges på ett tydligt och ändamålsenligt sätt 
genom verifikationsnummer, fakturans 
ankomstnummer eller något annat unikt 
identifikationsbegrepp 

 

0,962 

 

-0,005 

Att all räkenskapsinformation förvaras på 
lämpligt sätt i Sverige i 7 år 

 
0,845 

 
0,022 

Att verifikationerna för affärshändelser 
innehåller all nödvändig information 

 
0,731 

 
-0,040 

Kontroll av bokförda verifikationer med 
avseende på belopp (exempelvis genom 
efterkontroller av bokförda poster), kontering 
och debet/kreditdifferens 

 
0,516 

 
-0,075 

Att bokförda transaktioner alltid presenteras 
kronologiskt och systematiskt 

0,945 -0,008 

 
 

  



  
 

XI 

Hypotes 3 - Grad av IT- och nätbasering                

  

Kontrollaktiviteter 

Signifikans  Korrelationskoefficient  

Att alla affärshändelser bokförs 0,333 0,108 

Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt 
att er kontoplan är anpassas efter de 
upplysningskrav som krävs i årsredovisningen 

0,036* 0,230 

Att verifikationer enbart bokförs en gång 0,501 0,075 

Att kassatransaktioner bokförs senast 
påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser 
senast under påföljande kalendermånad 

0,008** 0,291 

Att sambandet mellan verifikation och bokförd 
post anges på ett tydligt och ändamålsenligt sätt 
genom verifikationsnummer, fakturans 
ankomstnummer eller något annat unikt 
identifikationsbegrepp 

0,535 0,069 

Att all räkenskapsinformation förvaras på 
lämpligt sätt i Sverige i 7 år 

0,713 0,041 

Att verifikationerna för affärshändelser 
innehåller all nödvändig information 

0,129 0,168 

Kontroll av bokförda verifikationer med 
avseende på belopp (exempelvis genom 
efterkontroller av bokförda poster), kontering 
och debet/kreditdifferens 

0,229 0,133 

Att bokförda transaktioner alltid presenteras 
kronologiskt och systematiskt 

0,066 0,203 

* = signifikant på 5 % 
** = signifikant på 1 % 
 
 

  



  
 

XII 

Hypotes 4 - Antal anställda          

  

Kontrollaktiviteter 

Signifikans Korrelationskoefficient  

 

Att alla affärshändelser bokförs 0,388 0,095 

Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt 
att er kontoplan är anpassad efter de 
upplysningskrav som krävs i årsredovisningen 

0,982 -0,002 

Att verifikationer enbart bokförs en gång 0,725 0,039 

Att kassatransaktioner bokförs senast 
påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser 
senast under påföljande kalendermånad 

0,527 0,070 

Att sambandet mellan verifikation och bokförd 
post anges på ett tydligt och ändamålsenligt sätt 
genom verifikationsnummer, fakturans 
ankomstnummer eller något annat unikt 
identifikationsbegrepp 

0,410 -0,091 

Att all räkenskapsinformation förvaras på 
lämpligt sätt i Sverige i 7 år 

0,916 -0,012 

Att verifikationerna för affärshändelser 
innehåller all nödvändig information 

0,196 -0,142 

Kontroll av bokförda verifikationer med 
avseende på belopp (exempelvis genom 
efterkontroller av bokförda poster), kontering 
och debet/kreditdifferens 

0,567 -0,063 

Att bokförda transaktioner alltid presenteras 
kronologiskt och systematiskt 

0,149 -0,159 

 

  



  
 

XIII 

Hypotes 5 - Uppfattning av informationssystem 

 
System för att följa ekonomiska transaktioner som inköp och försäljning genom inköp- eller 

försäljningsprocesser 

  

Kontrollaktiviteter 

Signifikans  Korrelationskoefficient  

Att alla affärshändelser bokförs 0,182 -0,147 

Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt 
att er kontoplan är anpassas efter de 
upplysningskrav som krävs i årsredovisningen 

0,033* -0,233 

Att verifikationer enbart bokförs en gång 0,556 -0,065 

Att kassatransaktioner bokförs senast 
påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser 
senast under påföljande kalendermånad 

0,896 -0,015 

Att sambandet mellan verifikation och bokförd 
post anges på ett tydligt och ändamålsenligt sätt 
genom verifikationsnummer, fakturans 
ankomstnummer eller något annat unikt 
identifikationsbegrepp 

0,190 -0,144 

Att all räkenskapsinformation förvaras på 
lämpligt sätt i Sverige i 7 år 

0,086 -0,189 

Att verifikationerna för affärshändelser 
innehåller all nödvändig information 

0,838 -0,023 

Kontroll av bokförda verifikationer med 
avseende på belopp (exempelvisgenom 
efterkontroller av bokförda poster), kontering 
och debet/kreditdifferens 

0,231 -0,132 

Att bokförda transaktioner alltid presenteras 
kronologiskt och systematiskt 

0,301 -0,114 

* = signifikant på 5 % 
 
  



  
 

XIV 

System för kommunikation för samordning av verksamheten      

  

Kontrollaktiviteter 

Signifikans  Korrelationskoefficient  

Att alla affärshändelser bokförs 0,023* 0,248 

Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt 
att er kontoplan är anpassad efter de 
upplysningskrav som krävs i årsredovisningen 

0,037* 0,228 

Att verifikationer enbart bokförs en gång 0,057 0,208 

Att kassatransaktioner bokförs senast 
påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser 
senast under påföljande kalendermånad 

0,524 0,070 

Att sambandet mellan verifikation och bokförd 
post anges på ett tydligt och ändamålsenligt sätt 
genom verifikationsnummer, fakturans 
ankomstnummer eller något annat unikt 
identifikationsbegrepp 

0,122 0,170 

Att all räkenskapsinformation förvaras på 
lämpligt sätt i Sverige i 7 år 

0,074 0,196 

Att verifikationerna för affärshändelser 
innehåller all nödvändig information 

0,019* 0,256 

Kontroll av bokförda verifikationer med 
avseende på belopp (exempelvis genom 
efterkontroller av bokförda poster), kontering 
och debet/kreditdifferens 

0,438 0,086 

Att bokförda transaktioner alltid presenteras 
kronologiskt och systematiskt 

0,245 0,128 

* = signifikant på 5 % 
  



  
 

XV 

System som ger underlag för beslutsfattande gällande affärs- och organisatoriska aktiviteter 

  

Kontrollaktiviteter 

Signifikans Korrelationskoefficient  

Att alla affärshändelser bokförs 0,826 0,024 
 

Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt 
att er kontoplan är anpassad efter de 
upplysningskrav som krävs i årsredovisningen 

0,212 
 

-0,138 
 

Att verifikationer enbart bokförs en gång 0,191 -0,144 
 

Att kassatransaktioner bokförs senast 
påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser 
senast under påföljande kalendermånad 

0,134 0,165 

Att sambandet mellan verifikation och bokförd 
post anges på ett tydligt och ändamålsenligt sätt 
genom verifikationsnummer, fakturans 
ankomstnummer eller något annat unikt 
identifikationsbegrepp 

0,442 0,085 

Att all räkenskapsinformation förvaras på 
lämpligt sätt i Sverige i 7 år 

0,611 -0,056 

Att verifikationerna för affärshändelser 
innehåller all nödvändig information 

0,236 -0,131 

Kontroll av bokförda verifikationer med 
avseende på belopp (exempelvis genom 
efterkontroller av bokförda poster), kontering 
och debet/kreditdifferens 

0,724 -0,039 

Att bokförda transaktioner alltid presenteras 
kronologiskt och systematiskt 

0,393 -0,094 

 
 

  



  
 

XVI 

System för telefon- och videokonferens eller system för annat kontorsstöd 

  

Kontrollaktiviteter 

Signifikans Korrelationskoefficient  

Att alla affärshändelser bokförs 0,701 0,042 

Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt 
att er kontoplan är anpassad efter de 
upplysningskrav som krävs i årsredovisningen 

0,736 0,037 

Att verifikationer enbart bokförs en gång 0,572 -0,063 

Att kassatransaktioner bokförs senast 
påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser 
senast under påföljande kalendermånad 

0,635 -0,053 

Att sambandet mellan verifikation och bokförd 
post anges på ett tydligt och ändamålsenligt sätt 
genom verifikationsnummer, fakturans 
ankomstnummer eller något annat unikt 
identifikationsbegrepp 

0,741 0,037 

Att all räkenskapsinformation förvaras på 
lämpligt sätt i Sverige i 7 år 

0,923 -0,011 

Att verifikationerna för affärshändelser 
innehåller all nödvändig information 

0,712 -0,041 

Kontroll av bokförda verifikationer med 
avseende på belopp (exempelvis genom 
efterkontroller av bokförda poster), kontering 
och debet/kreditdifferens 

0,701 0,042 

Att bokförda transaktioner alltid presenteras 
kronologiskt och systematiskt 

0,465 0,081 

 
 
 

  



  
 

XVII 

Rapportsystem för data från olika avdelningar som ger en samlad bild till företagsledningen 

  

Kontrollaktiviteter 

Signifikans  Korrelationskoefficient  

Att alla affärshändelser bokförs 0,124 -0,169 

Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt 
att er kontoplan är anpassad efter de 
upplysningskrav som krävs i årsredovisningen 

0,685 0,045 

Att verifikationer enbart bokförs en gång 0,985 0,002 

Att kassatransaktioner bokförs senast 
påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser 
senast under påföljande kalendermånad 

0,274 -0,121 

Att sambandet mellan verifikation och bokförd 
post anges på ett tydligt och ändamålsenligt sätt 
genom verifikationsnummer, fakturans 
ankomstnummer eller något annat unikt 
identifikationsbegrepp 

0,291 -0,117 

Att all räkenskapsinformation förvaras på 
lämpligt sätt i Sverige i 7 år 

0,992 -0,001 

Att verifikationerna för affärshändelser 
innehåller all nödvändig information 

0,296 -0,115 

Kontroll av bokförda verifikationer med 
avseende på belopp (exempelvis genom 
efterkontroller av bokförda poster), kontering 
och debet/kreditdifferens 

0,945 0,008 

Att bokförda transaktioner alltid presenteras 
kronologiskt och systematiskt 

0,727 -0,039 

 

  



  
 

XVIII 

Hypotes 6 - Moderbolagets nationalitet 

  

Kontrollaktiviteter 

Signifikans  Korrelationskoefficient  

Att alla affärshändelser bokförs 0,981 0,004 

Att ni utvärderar systematiskt och rutinmässigt 
att er kontoplan är anpassad efter de 
upplysningskrav som krävs i årsredovisningen 

0,621 0,072 

Att verifikationer enbart bokförs en gång 0,747 -0,047 

Att kassatransaktioner bokförs senast 
påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser 
senast under påföljande kalendermånad 

0,662 -0,063 

Att sambandet mellan verifikation och bokförd 
post anges på ett tydligt och ändamålsenligt sätt 
genom verifikationsnummer, fakturans 
ankomstnummer eller något annat unikt 
identifikationsbegrepp 

0,504 -0,097 

Att all räkenskapsinformation förvaras på 
lämpligt sätt i Sverige i 7 år 

0,458 0,107 

Att verifikationerna för affärshändelser 
innehåller all nödvändig information 

0,855 0,026 

Kontroll av bokförda verifikationer med 
avseende på belopp (exempelvis genom 
efterkontroller av bokförda poster), kontering 
och debet/kreditdifferens 

0,282 0,155 

Att bokförda transaktioner alltid presenteras 
kronologiskt och systematiskt 

0,124 -0,221 

 
 
 

Test av hur många företag 
som inte använder 3 eller 

fler kontrollaktiviteter 

 

attallaaffärshände
lserbokförs+v10+
attverifikationeren
bartbokförsengån
g+v11+v12+v13+
v14+v15+v16 <= 

3 (FILTER) 

Valid 4 

Missing 0 
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