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Sammandrag:  

Syftet med denna avhandling var att undersöka vilka företagskarakteristika som kännetecknar 
företag som frivilligt rapporterar om den interna kontrollen. Undersökningsgruppen var 
finländska företag noterade på Helsingforsbörsen 18 mars år 2009. Företagens årsberättelser för 
åren 2002 och 2003 var föremål för undersökningen.  

Undersökningen utgick från att behov av rapportering kommer från agentproblem och 
informationsasymmetri mellan företagets ledning och dess intressenter (ägare och långivare).  
Fem approximationer för agentproblem och informationsasymmetri användes. Dessa är storlek, 
skuldsättning, ledningens aktieinnehav, stora aktieinnehav samt utländskt ägande. Både frivillig 
rapportering av intern kontroll och frivillig rapportering av intern revision ingick som beroende 
variabler. Detta beror på att intern revision är en viktig del av den interna kontrollen och därmed 
rapporterar företag indirekt om den interna kontrollen då de rapporterar om intern revision. I 
undersökningen rapporterade 41,7 procent av företagen frivilligt om intern revision och 25,0 
procent av företagen rapporterade frivilligt om intern kontroll. 

Undersökningen stöder antagandet att behov av frivillig rapportering kommer från agentproblem 
och informationsasymmetri. Undersökningen påvisade ett positiv samband mellan frivillig 
rapportering av intern kontroll/intern revision och företagets storlek. I undersökningen hittades 
även ett svagt positivt samband mellan frivillig rapportering av intern revision och skuldsättning 
samt ett negativt samband mellan frivillig rapportering av intern revision och stora aktieinnehav. 
Dessa samband stöder hypoteserna för variablerna. Därtill hittades ett negativt samband mellan 
frivillig rapportering av intern kontroll och utländskt ägande, vilket är lite förvånande eftersom 
hypotesen utgår från ett positivt samband.  

Ett antal kontrollvariabler ingick även i undersökningen för att ge ytterligare förklaringar till 
frivillig rapportering av intern kontroll utöver informations- och agentproblemen som 
hypoteserna fokuserar på. Undersökningen påvisade ett positivt samband mellan frivillig 
rapportering av intern kontroll/intern revision och avkastning på eget kapital, år 2003 samt 
bransch IT. Bransch IT var dock endast signifikant då frivillig rapportering av intern kontroll var 
beroende variabel. Ett negativt samband hittades mellan frivillig rapportering av intern revision 
och revisionsbyrå Ernst & Young.   
Denna avhandling bidrar med kunskap till den existerande litteraturen kring frivillig rapportering. 
Avhandlingen påvisar relevansen av frivillig rapportering av intern kontroll som en 
övervakningsmekanism och kan även ge förståelse för ändamålsenligheten av de obligatoriska 
rapporterna för frivillig rapportering av intern kontroll.  

Nyckelord: intern kontroll, intern revision, frivillig rapportering, övervakning, corporate 
governance 
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1 Inledning 

Rapportering av intern kontroll är inget nytt i många länder. Speciellt USA och 

Storbritannien är ledstjärnor vad rekommendationer för frivillig rapportering av intern 

kontroll gäller. I USA rekommenderade Cohen-kommissionen år 1978 att ledningen 

skall ge ut en rapport om ledningens ansvar för de finansiella rapporterna samt en 

bedömning av den interna kontrollen. År 1992 gav Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) ut rekommendationer om 

rapportering av intern kontroll. COSO:s rekommendationer för ledningens rapport om 

intern kontroll är förmodligen de mest betydelsefulla på området och de utgör även en 

grund för de obligatoriska rapporterna enligt lagen Sarbanes-Oxley (Gupta och 

Thomson 2007). I Storbritannien har rekommendationer om rapportering av intern 

kontroll funnits nästan lika länge som i USA och Turnbull är det viktigaste ramverket 

för rapportering av intern kontroll. I Norden är dock rapportering av intern kontroll 

relativt nytt. För de flesta nordiska länderna kom krav på rapportering av intern kontroll 

i deras aktiebörsers bolagsstyrningsregler under åren 2003 och 2004.  

I USA förekommer obligatorisk rapportering av intern kontroll i lagstiftningen. År 2002 

blev det obligatoriskt för amerikanska och icke-amerikanska företag som är noterade på 

en amerikansk börs eller som har obligationer emitterade på den amerikanska 

marknaden att rapportera om den interna kontrollen i och med lagen Sarbanes-Oxley 

(SOX).  Lagen är en respons på de redovisningsskandaler som inträffade under åren 

2001 och 2002 (t.ex. Enron och WorldCom). Enligt SOX sektion 404 måste företag 

inkludera i bokslutet en rapport om den interna kontrollen som anger ledningens ansvar 

för upprättande och upprätthållande av intern kontroll över den finansiella 

rapporteringen samt ett utlåtande om den interna kontrollens effektivitet. Därtill skall 

revisorn ge ett utlåtande om ledningens bedömning av den interna kontrollen (Lander 

2003: 10 ff.). SOX sektion 404 har blivit den mest omtvistade bestämmelsen i SOX. 

Den har speciellt kritiserats för att vara kostsam och det har förekommit begäran från 

olika håll att kravet skall tas bort (Sneller och Lagendijk 2007). I EU har även 

obligatorisk rapportering av intern kontroll diskuterats. Den 27 oktober 2004 framförde 

Europeiska kommissionen ett förslag, vilket skulle innebära att alla noterade europeiska 
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företag skall ge en beskrivning av företagets interna kontroll (Fédération des Experts 

Comptables Européens 2005). Efter det verkar dock inte framsteg ha skett.  

Lagstiftarna och de parter som rekommenderar frivillig rapportering av intern kontroll 

verkar se nytta med rapportering av intern kontroll. Detta måste även stämma in på 

företag som valt att frivilligt rapportera om den interna kontrollen innan det blev 

obligatoriskt. En speciellt intressant aspekt vid frivilligt rapporterande är vilka företag 

som frivilligt rapporterar om den interna kontrollen, och om dessa företag skiljer sig 

från sådana som inte rapporterar om den interna kontrollen. Genom att undersöka detta 

kan bland annat bättre förståelse för de obligatoriska rapporternas ändamålsenlighet fås.  

1.1 Problemområde 

Rapportering av intern kontroll blev mycket aktuellt året 2002 i och med lagen 

Sarbanes-Oxley. Kravet på rapportering av intern kontroll har dock fått mycket kritik. 

För att förstå ändamålsenligheten för de obligatoriska rapporterna för intern kontroll är 

det viktigt att förstå de bakomliggande orsakerna till frivillig rapportering av intern 

kontroll. Vilka slags företag som har valt att frivilligt rapportera om den interna 

kontrollen är ett relativt outforskat område. Därtill handlar de flesta undersökningar på 

området om amerikanska förhållanden som inte alls behöver stämma i Norden.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka företagskarakteristika som 

kännetecknar företag som frivilligt rapporterar om den interna kontrollen. Den 

teoretiska delen av avhandlingen strävar efter att identifiera möjliga determinanter för 

frivillig rapportering av intern kontroll. Den empiriska delen syftar till att undersöka 

determinanterna för frivillig rapportering av intern kontroll med användande av 

finländska börsnoterade företag som forskningsobjekt. 

1.3 Arbetets fortsatta uppläggning 

I kapitel två behandlas de viktigaste ramverken för rapportering av intern kontroll samt 

nyttan med och kostnaderna för rapportering av intern kontroll. Därtill tas forskning upp 

om andelen som frivilligt rapporterar om den interna kontrollen samt innehållet i de 
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frivilliga rapporterna. I kapitel tre behandlas tidigare forskning kring determinanterna 

för frivilligt rapporterande av intern kontroll. I kapitel fyra presenteras 

forskningsuppgiften och metoden. Kapitel fem redogör för resultaten från den empiriska 

delen. Arbetet avslutas med en sammanfattning och förslag till fortsatt forskning i 

kapitel sex.   
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2 Frivillig rapportering av intern kontroll 

Detta kapitel kommer att ge en överblick över frivilligt rapporterande av intern kontroll. 

Först ges en kort beskrivning av vad som menas med frivillig rapportering av intern 

kontroll. Sedan kommer ramverken för rapportering av intern kontroll att behandlas. 

Kapitlet avslutas med genomgång av forskning kring andelen som frivilligt rapporterar 

om den interna kontrollen samt innehållet i dessa rapporter. 

2.1 Definition 

Intern kontroll kan sträva efter effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering 

eller lagenlighet. Publika rapporter om den interna kontrollen handlar dock nästan alltid 

om intern kontroll över framställningen av finansiella rapporter. Definition av intern 

kontroll med denna inriktning innebär en process som påverkas av företagets ledning 

och personal, och som är skapad för att ge en rimlig försäkran om tillförlitligheten på 

framställandet av de finansiella rapporterna. (COSO 1992:2 f.) 

Rapporter om den interna kontrollen kan ingå i rapporter om ledningens ansvar (report 

of management´s responsibility) eller förekomma som en självständig rapport. Termen 

ledningens rapport om intern kontroll används ofta för att beteckna rapporterna om den 

interna kontrollen.  Termen ledningens rapport härstammar från det faktum att det oftast 

är ledningen som undertecknar rapporten på företagets vägnar. (COSO 1992:1) 

2.2 Ramverk för rapportering av intern kontroll 

Frivillig rapportering av intern kontroll har länge rekommenderats. Detta avsnitt 

kommer att behandla två av de viktigaste ramverken för intern kontroll, dvs. COSO och 

Turnbull. Dessa två anser U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) att kan 

användas för att uppfylla kraven för rapportering av intern kontroll enligt SOX sektion 

404. CoCo, det kanadensiska ramverket, rekommenderas även av SEC men kommer 

inte att tas upp här.  Därtill kommer den finska koden för bolagsstyrning att behandlas. 

2.2.1 COSO 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) utgav år 

1992 Internal Control-Intergrated Framework, med ett särskilt avsnitt för rapportering 
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till externa parter. COSO:s rekommendation för ledningens rapport om intern kontroll 

är ett av de viktigaste ramverken inom intern kontroll och utgör även en grund för de 

obligatoriska rapporterna enligt Sarbanes-Oxley-lagen (Gupta och Thomson 2007). 

Enligt COSO bör ledningens rapport om intern kontroll innehålla: 

- Kategorier av interna kontroller som rapporteras (intern kontroll över finansiell 

rapportering vanligast) 

- Redogörelse för begränsningar i den interna kontrollen 

- Redogörelse för existerande mekanismer för systemövervakning och reaktion på 

identifierade kontrollbrister 

- Ramverket som använts för att utvärdera den interna kontrollen 

- Slutsats om effektiviteten i den interna kontrollen 

- Datum eller period för vilken bedömningen gjorts 

- Namn på rapportundertecknarna 

Terminologin som används i rapporten om intern kontroll bör vara konsekvent med 

terminologin i det ramverk mot vilken den interna kontrollen jämförs.  Användande av 

konsekvent terminologi är viktigt för att undvika missförstånd. Om andra frågor än 

intern kontroll tas upp i ledningens rapport skall de presenteras så att inte läsarna 

vilseleds vad slutsatserna om den interna kontrollen gäller. Dessa frågor bör tas upp 

under egna rubriker. (COSO 1992:14 ff.) 

Eftersom ledningens rapport skall innehålla en bedömning om den interna kontrollens 

effektivitet uppstår frågan om brister finns som leder till att den interna kontrollen inte 

kan bedömas vara effektiv. Effektiv intern kontroll har associerats med avsaknande av 

väsentliga brister. Begreppet väsentlig brist har länge diskuterats. (COSO 1992:17) 

Med väsentlig brist menas att en specifik intern kontroll inte reducerar risken att fel eller 

oegentligheter förekommer till en relativt låg nivå eller att de inte upptäckts inom 

acceptabel tid av personal, när de utför sina normala arbetsuppgifter. Felen eller 

oegentligheterna skall dessutom vara väsentliga för de finansiella rapporterna som 

granskas. Väsentlig brist innebär även att risknivå, väsentlighet och tidsrymden för 

upptäckande av fel och oegentligheter beaktas. Att bedöma huruvida en intern 

kontrollbrist är en väsentlig brist kräver djupgående förståelse av relevanta fakta och 

omständigheter samt mycket omdömesförmåga.  En specifik situation i ett visst företag 
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kan innebära en väsentlig brist för det företaget medan den inte innebär det i ett annat 

företag, beroende på industri, produkter och tjänster som erbjuds eller vilka andra 

kontroller som existerar. (COSO 1992:17 ff.) 

2.2.2 Turnbull 

Storbritanniens rekommendationer för frivillig rapportering av intern kontroll har en 

nästan lika lång historia som rekommendationerna i USA har. Cadbury-rapporten från 

år 1992 hör till de första förespråkarna för rapportering av intern kontroll i 

Storbritannien. Cadbury-rapporten gäller bolagsstyrning och behandlar även kort intern 

kontroll. Cadbury anger att ledningen har ansvar för att upprätthålla intern kontroll över 

den finansiella rapporteringen för att uppfylla sina plikter för upprätthållande av 

tillräckliga redovisningsbevis enligt The Companies Act 1985. Enligt Cadbury hör 

effektiv intern kontroll till huvudfrågorna för framgångsrik ledning av företag. Därför 

rekommenderar Cadbury att ledningen ger ett utlåtande om effektiviteten i den interna 

kontrollen samt att revisorn ger ett utlåtande om denna bedömning (The Committee on 

the Financial Aspects of Corporate Governance 1992). 

I dagens läge är Turnbull-rekommendationerna den viktigaste källan för vägledning i 

intern kontroll. Turnbull utkom år 1999 men har reviderats år 2005 för att motsvara 

utvecklingen som skett i Storbritannien och internationellt inom detta område. Turnbull 

gäller för alla noterade företag i Storbritannien. SEC anser att Turnbull är ett lämpligt 

ramverk för att uppfylla SOX sektion 404 kraven (Fédération des Experts Comptables 

Européens 2005). Turnbull-rekommendationerna är dock inte lika omfattande som 

COSO.  

Enligt Turnbull skall årsbokslutet innehålla sådan meningsfull information som 

ledningen anser nödvändigt för att hjälpa aktieägarna att förstå huvuddragen i företagets 

riskhanteringsprocesser samt interna kontrollsystem. Informationen får inte ge en 

vilseledande bild. Ledningen skall även ge ett utlåtande om att ledningen är ansvarig för 

den interna kontrollen samt för bedömningen av den interna kontrollens effektivitet. 

Utlåtandet skall ange att det interna kontrollsystemet är utformat för att hantera riskerna, 

i stället för att eliminera riskerna att företaget misslyckas att uppnå företagets mål och 

att den interna kontrollen endast kan förse rimlig försäkran mot väsentlig brist. 
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Ledningen skall även sammanfatta handlingssätten som använts för att bedöma 

effektiviteten i den interna kontrollen samt bekräfta att nödvändiga handlingar har 

vidtagits eller kommer att vidtas för att åtgärda väsentliga brister. Ledningen skall även 

ange handlingssättet som använts vid åtgärdande av väsentliga brister. Om företag 

avviker från dessa regler skall företaget meddela detta samt ge en förklaring. (The 

Financial Reporting Council 2005) 

2.2.3 Europeisk bolagsstyrning 

I Europa finns inget enhetligt ramverk för intern kontroll. Fédération des Experts 

Comptables Européens (FEE), som representerar det europeiska revisionsyrket är 

aningen skeptisk till ett europeiskt ramverk för intern kontroll eftersom kostnaderna för 

att utveckla det skulle vara betydande. Dessutom är det inte säkert huruvida ett 

europeiskt ramverk skulle kunna tillföra någon ny nytta än vad de existerande 

ramverken, som t.ex. COSO och Turnbull, redan tillför. FEE är heller inte övertygad om 

att utlåtandena om effektiviteten i den interna kontrollen är till någon nytta. (Fédération 

des Experts Comptables Européens 2005) 

Liksom USA har dock även EU börjat se behov av obligatorisk rapportering av intern 

kontroll. Den 27 oktober 2004 framförde Europeiska kommissionen ett förslag om att 

ändra det fjärde och sjunde bolagsdirektivet. Detta innebär ett krav för alla noterade 

europeiska företag att ge en beskrivning över företagets interna kontroll. (Fédération des 

Experts Comptables Européens 2005). Efter detta verkar det dock inte ha skett framsteg 

vad förslaget beträffar. 

Fastän rapportering av intern kontroll inte finns i de flesta länders lagstiftning är det i 

många fall ändå obligatoriskt att rapportera om den interna kontrollen. Detta beror på att 

rapportering av intern kontroll finns i de flesta börsers bolagsstyrningsregler, som är 

obligatoriska för företag som är noterade där. Alla de nordiska länderna behandlar 

intern kontroll i bolagsstyrningsreglerna. För Danmark, Finland, Norge och Sverige 

kom kraven på intern kontroll åren 2003 eller 2004 medan i Islands 

bolagsstyrningsregler kom dessa krav först år 2009. Norge, Sverige och Island är dock 

de enda länderna som uttryckligen kräver rapportering av intern kontroll.  De finländska 

och danska bolagsstyrningsreglerna är mera indirekta. Enligt de finländska 

bolagsstyrningsreglerna skall bolagen fastställa verksamhetsprinciperna för den interna 



8 
 

kontrollen och i de danska bolagsstyrningsreglerna skall det interna kontrollsystemet 

åtminstone en gång per år bedömas och utvärderas.  Enligt de finländska 

bolagsstyrningsreglerna skall bolagen dessutom redogöra för hur den interna revisionen 

har anordnats i bolaget. Krav på redogörande av intern revision verkar vara specifikt för 

de finländska bolagsstyrningsreglerna och krävs uttryckligen inte i de övriga nordiska 

ländernas bolagsstyrningsregler (European Corporate Governance Institute 2009) 

2.2.4 Finsk kod för bolagsstyrning 

Finsk kod för bolagsstyrning administreras av Värdepappersmarknadsföreningen och är 

en samling riktlinjer för god bolagsstyrning som alla börsnoterade bolag vid OMX 

Nordic Exchange Helsinki skall tillämpa. Koden skall följas enligt principen följ eller 

förklara (Comply or Explain), vilket innebär att bolagen skall följa rekommendationen i 

dess helhet, men kan avvika från den, ifall avvikelsen anges och likaså orsaken till 

avvikelsen. Den nuvarande koden trädde i kraft 1 januari 2009 och ersatte 

rekommendationen för noterade bolags förvaltnings- och styrningssystem som gavs ut 

år 2003. Den första bolagsstyrningsrekommendationen gavs ut år 1997. De finländska 

bolagsstyrningsrekommendationerna har således en relativt kort historia. (Corporate 

Governance Finland 2009) 

I och med att rekommendationen för noterade bolags förvaltnings- och styrningssystem 

som trädde i kraft 1 juli 2004 kom kraven på intern kontroll. Dessa krav har inte ändrats 

i den reviderade koden utan förekommer även där. Enligt rekommendationen skall 

bolagen fastställa verksamhetsprinciperna för den interna kontrollen. Det är styrelsens 

uppgift att övervaka effektiviteten av den interna kontrollen. Bolagen skall dessutom 

redogöra för hur den interna revisionen har anordnats i bolaget. Redogörelserna skall 

hittas åtminstone i bolagens årsberättelse eller på bolagens hemsidor. (Corporate 

Governance Finland 2009) 

2.3  Nytta och kostnader med rapportering av intern kontroll 

Nyttan och kostnaderna för frivilligt rapporterande av intern kontroll är mycket 

väsentliga. Detta beror på att beslutet om att frivilligt rapportera om den interna 

kontrollen antagligen kommer att vara baserad på en kostnad-nytta-analys.  Nyttan bör 

överstiga kostnaderna. Detta avsnitt kommer att behandla nyttan för frivilligt 

http://www.cgfinland.fi/images/stories/pdf/cg_suositus_suomi2003.pdf
http://www.cgfinland.fi/images/stories/pdf/cg_suositus_suomi2003.pdf
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rapporterande överlag men fokuseringen ligger på nyttan av frivillig rapportering av 

intern kontroll. Dessutom behandlas kostnaderna för de obligatoriska rapporterna enligt 

SOX sektion 404 vilka kan vara riktgivande för kostnaderna för de frivilliga 

rapporterna. 

2.3.1 Nytta med frivillig rapportering 

Det har forskats relativt mycket kring nyttan av frivillig rapportering. Forskningen på 

området påvisar att frivillig rapportering kan leda till tre olika slags 

kapitalmarknadseffekter för företagen: förbättrad likviditet på aktierna, minskning av 

kapitalkostnaden samt ökad bevakning av analytiker. 

Frivillig rapportering minskar informationsasymmetrin mellan upplysta och oupplysta 

investerare. Detta innebär att investerare kan vara relativt säkra på att aktietransaktioner 

för företag med mera rapportering sker till rätt pris, vilket i sin tur leder till ökad 

aktielikviditet (Healey och Palepu 2001). Healey, Hutton och Palepu (1999) visar att 

företag som utökar rapporteringen upplever bättre aktieprestation och aktielikviditet 

som är orelaterad till företagens ekonomiska prestation. Gelb och Zarovin (2002) 

påvisar att det finns ett samband mellan ökad rapportering och aktieprisers 

informationsinnehåll om kommande avkastning.  

Frivillig rapportering kan även minska kapitalkostnaden. Eftersom rapporteringen är 

ofullständig bär investerarna risken för att prognostisera framtida avkastningar. Detta 

leder till att investerarna vill ha ett riskpremium för den ökade risken ifall risken inte 

kan diversifieras bort (Barry och Brown 1986). Botoson (1997) hittar ett negativt 

samband mellan kostnaden för eget kapital och omfattningen av rapporterandet. 

Forskning visar även att ökad segmentrapportering leder till lägre kapitalkostnad 

(Healey och Palepu 2001). 

Frivilligt rapporterande kan även öka analytikers intresse för företagen eftersom frivillig 

rapportering minskar analytikers kostnader för att anskaffa information. Genom att 

analytiker har bättre tillgång till information har analytikerna bättre möjligheter att 

skapa mera djupgående information. Om analytikerna lyckas generera bättre 

information ökar efterfrågan på deras tjänster. Å andra sidan kan frivillig rapportering 

minska analytikers förmåga att kunna förmedla ledningens privata information till 
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investerarna, vilket kan minska på efterfrågan på deras tjänster (Healey och Palepu 

2001). Lang och Lundholm (1993) påvisar att mera informativ rapportering leder till 

större bevakning av analytiker. Huruvida företag får någon nytta av ökad bevakning kan 

diskuteras. Det anses dock allmänt som positivt.  

2.3.2 Nytta med frivillig rapportering av intern kontroll 

Nyttan med frivillig rapportering av intern kontroll har varit svårare att fastställa än 

nyttan för frivilligt rapporterande överlag. Det finns lite forskning på området och 

dessutom är de undersökningar som finns främst baserade på användargruppers åsikter i 

stället för konkret och kvantifierad nytta som för frivilligt rapporterande överlag.  

Därtill har forskningen endast undersökt amerikanska förhållanden. 

Hermanson (2000) och O´Reilly-Allen och McMullen (2002) har undersökt olika 

intressentgruppers uppfattningar om frivillig rapportering av intern kontroll.  

Hermanson (2000) har undersökt nio användargrupper av finansiella rapporter för att ta 

reda på deras åsikter om ledningens rapporter om den interna kontrollen är till nytta 

samt huruvida den finansiella rapporteringen förbättras av ledningens rapporter om den 

interna kontrollen. O´Reilly-Allen och McMullen (2002) å andra sidan har undersökt 

MBA-studerandes uppfattningar om frivillig rapportering av intern kontroll genom 

användande av fallstudier. MBA-studerande anses representera användare av finansiella 

rapporter.  

Informanterna i undersökningen av Hermanson (2000) anser att frivilliga rapporter om 

den interna kontrollen motiverar ledningen att förbättra den interna kontrollen samt 

uppmuntrar revisionskommittéerna att förbättra övervakningen av interna 

kontrollsystemen. Undersökningen av O´Reilly-Allen och McMullen (2002) antyder 

dock att tillförlitligheten i de finansiella rapporterna inte förbättras genom inkluderande 

av frivillig rapport om den interna kontrollen.  Företagen kan dock fortfarande ha nytta 

av intern kontrollrapportering genom att ledningen t.ex. blir mer medveten om den 

interna kontrollen. Informanterna i undersökningen av Hermansons (2000) ställer sig 

neutralt till huruvida rapporterna ger väsentligt bättre skydd mot väsentliga brister samt 

om nyttan av rapporterna överstiger kostnaderna. Det här är intressant eftersom 

informanterna tidigare angav att frivilliga rapporter om den interna kontrollen motiverar 
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ledningen att förbättra den interna kontrollen. Detta indikerar att informanterna verkar 

anse att frivilligt rapporterande av intern kontroll endast leder till en relativt ringa 

förbättring. 

Undersökningen av Hermanson (2000) påvisar även att frivilliga rapporter är 

användbara vid beslutsfattande. Informanterna anser att rapporterna bidrar med nyttig 

tilläggsinformation och att de är bättre indikatorer på företagets långsiktiga 

prestationsförmåga än vad de finansiella rapporterna möjliggör ensamma. 

Undersökningen av O´Reilly-Allen och McMullen (2002) antyder däremot att frivilliga 

rapporter om intern kontroll skulle vara onödiga eftersom inkluderande av en frivillig 

rapport om intern kontroll inte påverkade informanternas uppfattning om nyttan av de 

finansiella rapporterna. Detta kan bero på att frivilliga rapporter om intern kontroll 

behandlar samma frågor som ledningens försäkran av tillförlitligheten i de finansiella 

rapporterna. Undersökningen av O´Reilly-Allen och McMullen (2002) tyder även på att 

inkluderande av rapport om intern kontroll inte heller påverkar användarnas 

uppfattningar om ledningens ansvar för den interna kontrollen.  

Ledningen, dvs. de personer som skapar de frivilliga rapporter om intern kontroll, är 

den som mest ifrågasätter värdet av rapporterna i undersökningen av Hermanson (2000). 

Ledningen är neutral huruvida rapporterna motiverar den att förbättra den interna 

kontrollen medan informanterna överlag anser att frivilliga rapporter om den interna 

kontrollen motiverar ledningen att förbättra den interna kontrollen. Investerarna är 

däremot de som värderar högst rapporterna. Detta kan ha att göra med deras sämre 

förmåga att få tillgång till information jämfört med andra användargrupper.  Vikten av 

rapporterna för investerare påvisas också genom att ledningen anser att investerarna är 

den viktigaste gruppen som har nytta av rapporterna.  

Ifall frivillig rapportering av intern kontroll antas förbättra den interna kontrollen finns 

det skäl att anta att företag som frivilligt rapporterar om den interna kontrollen har 

mindre finansiella rapporteringsproblem. Det finns åtminstone två orsaker till varför 

frivillig rapportering av intern kontroll kan förbättra den interna kontrollen. För det 

första kan frivillig rapportering öka uppmärksamheten för interna kontrollfrågor, vilket 

kan förbättra den interna kontrollen. För det andra kan frivillig rapportering inom 

företaget signalera ett klart budskap om företagets förhållningssätt till intern kontroll, 
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vilket även kan förbättra den interna kontrollen. (McMullen, Raghunandan och Rama 

1996) 

McMullen, Raghunandan och Rama (1996) har undersökt om det finns ett samband 

mellan finansiella rapporteringsproblem och frivillig rapportering av intern kontroll. 

Undersökningen visar att det finns ett negativt samband mellan mindre företag med 

finansiella rapporteringsproblem och frivillig rapportering av intern kontroll. Mindre 

företag är dock de som har mest problem. Det är emellertid inte möjligt att avgöra om 

frivillig rapportering verkligen förbättrar den interna kontrollen för dessa företag eller 

om det beror på att företag med effektiv intern kontroll väljer att frivilligt rapportera om 

den interna kontrollen.  

2.3.3 Kostnader för rapportering av intern kontroll 

Det finns en stor mängd forskning kring kostnaderna för de obligatoriska rapporterna 

om intern kontroll enligt Sarbanes-Oxley-lagen. Forskning visar att kostnaderna för de 

obligatoriska rapporterna enligt SOX sektion 404 är betydande. SOX har ökat 

företagens interna kostnader, externa kostnader samt revisionsarvoden (FEI 2005). 

Kostnaderna har varit speciellt höga för mindre företag. (Krishnan, Rama och Zhang 

2008). Forskning ger även stöd till att SOX sektion 404 leder till ökad 

revisionsfördröjning (Ettredge, Li och Sun 2006). Det har även förekommit mycket 

forskning kring effekterna av rapportering av väsentlig brist i den interna kontrollen. 

Hammersley, Myers och Shakespeare (2008) t.ex. påvisar en negativ aktiereaktion för 

rapporterande av väsentlig brist i den interna kontrollen.  Ashbaugh-Skaife, Collins, 

Kinney och LaFond (2009) visar att rapportering av brister i den interna kontrollen leder 

till högre kostnad för eget kapital. Ettredge et al. (2006) påvisar att rapportering av 

väsentlig brist leder till ökad revisionsfördröjning. Detta gäller även för de som frivilligt 

rapporterar om den interna kontrollen. Väsentliga brister i den interna kontrollen leder 

även till högre revisionsarvoden (Raghunandan och Rama 2006; Hoitash, Hoitash och 

Bedard 2008).  Det som är intressant i undersökningen av Raghunandan och Rama 

(2006) är att frivilligt rapporterande av väsentlig brist i den interna kontrollen före SOX 

inte är förknippat med högre revisionsarvoden. Detta antyder att endast de obligatoriska 

rapporterna skulle leda till högre revisionsarvoden. Forskarna anser dock att det lönar 
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sig att förhålla sig aningen skeptiskt till detta resultat eftersom det är baserat på ett litet 

antal observationer.  

Kostnaderna för frivilligt rapporterande av intern kontroll är däremot ett outforskat 

område. Kostnaderna för de obligatoriska rapporterna om intern kontroll kan emellertid 

vara riktgivande för kostnaderna för frivilligt rapporterande av intern kontroll. Bronson, 

Carcello och Raghunandan (2006) anser dock att ökad juridisk ansvarighet är en 

kostnad som tillkommer för frivillig rapportering av intern kontroll. Ett utlåtande om 

den interna kontrollen utsätter ledningen och företaget för ökad juridisk ansvarighet 

eftersom det är straffbart enligt U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)  att  

göra osanna eller vilseledande utlåtanden av väsentlig karaktär. Detta blir aktuellt t.ex. 

ifall ledningen angett att den interna kontrollen är effektiv när den i själva verket inte är 

det.  Undersökningen av O´Reilly-Allen och McMullen (2002) antyder däremot att detta 

inte är fallet. Vad juridisk ansvarighet beträffar anser informanterna i undersökningen 

att företagens juridiska ansvarighet är större då en frivillig rapport om intern kontroll 

inte inkluderats i de finansiella rapporterna.  Juridiska ansvarigheten skulle med andra 

ord minska genom frivillig rapportering och frivillig rapportering skulle innebära nytta 

för företaget i stället för kostnad.  

2.4 Andelen som frivilligt rapporterar om den interna kontrollen 

Undersökningarna kring andelen som frivilligt rapporterar om den interna kontrollen 

präglas av amerikanska förhållanden. Undersökningen av Raghunandan och Rama 

(1994) visar att 80 % av Fortune 100-företagen år 1993 rapporterade frivilligt om den 

interna kontrollen. Fortune 100-företagen är de 100 största företagen i USA mätt enligt 

omsättning. Detta är en ganska liten andel eftersom tidigare forskning påvisar att storlek 

påverkar frivillig rapportering av intern kontroll. Undersökningen av McMullen, 

Raghunandan och Rama (1996) som undersökt 51 företag med finansiella 

rapporteringsproblem och en slumpmässigt vald kontrollgrupp på 77 företag anger att 

22,9 %, 27,6%, 28,8 % och 26,7 % rapporterade frivilligt om den interna kontrollen 

åren 1989–1993. Medeltalet för frivilligt rapporterande av intern kontroll är 26,5 %. 

Bronson et al. (2006) som undersökt medelstora företag kommer fram till en ganska hög 

andel som frivilligt rapporterar om den interna kontrollen fastän forskarna exkluderat de 
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allra största företagen (tillgångar över fem miljoner). Undersökningen visar att 36 % av 

företagen rapporterade år 1998 frivilligt om den interna kontrollen.  

2.5 Innehåll i frivilliga rapporter om intern kontroll 

Enligt COSO är det vanligt att rapporter om den interna kontrollen diskutera ledningens 

ansvar för intern kontroll samt tillkännage att ledningen uppfyllt sitt ansvar. 

Rapporterna brukar även ta upp revisionskommitténs uppbyggnad och roll i den interna 

kontrollen, upprättande och kommunikation av skriftliga regler och procedurer för 

intern kontroll, auktoritet och avskiljande av ansvar, val av personal och utbildning, 

etiska regler samt program för den interna revisionen. Därtill brukar rapporterna ta upp 

begränsningar i den interna kontrollen eller t.ex. nämna att den interna kontrollen är 

baserad på en kostnad-nytta-analys. De som undertecknat rapporterna har vanligtvis 

huvudansvaret för kontrollerna. Rapporterna behandlar vanligtvis inte vilka brister 

förekommer/har förekommit och vad som gjorts för att åtgärda dessa, fastän vissa parter 

rekommenderar att sådan rapportering görs. (COSO 1992:11 ff.) 

De frivilliga rapporterna i undersökningen av Raghunandan och Rama (1994) innehåller 

alla ett uttalande om att företaget upprätthåller ett internt kontrollsystem samt beskriver 

systemet i varierande omfattning. I undersökningen av Bronson et al. (2006) innehåller 

59 % av de frivilliga rapporterna ledningens ansvar för intern kontroll. I undersökningen 

av Raghunandan och Rama (1994) uppger 36 % av företagen att den interna kontrollen 

är baserad på en kostnad–nytta-analys. Endast 12 % av rapporterna diskuterar 

begränsningarna i den interna kontrollen och av dessa tar endast 4 % upp överlistande 

och förbigående av den interna kontrollen. Bronson et al. (2006) erhåller liknande svar i 

sin undersökning. Rapporterna anger i allmänhet att den interna kontrollen är utarbetad 

för att endast tillhandahålla rimlig försäkran om att de finansiella rapporterna är 

tillförlitliga samt att den interna kontrollen är utformad med kostnad–nytta i beaktande.   

COSO rekommenderar att betoningen skall ligga på hur effektiv den interna kontrollen 

är i stället för ledningens ansvar för intern kontroll eller målsättningarna för den interna 

kontrollen (COSO 1992:13 f.). Andelen frivilliga rapporter om den interna kontrollen 

som behandlar effektiviteten i den interna kontrollen varierar mellan undersökningarna. 

Endast  7  %  av  de  frivilliga  rapporterna  i  undersökningen  av  Raghunandan  och  Rama  
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(1994) anger att den interna kontrollen är effektiv.  I undersökningen av Bronson et al. 

(2006)  anges effektiviteten i den interna kontrollen i 41 % av rapporterna. I 

undersökningen av Deumes och Knechel (2008) innehåller 6 % av de frivilliga 

rapporterna om intern kontroll ett uttalande om att den interna kontrollen är effektiv.  

Enligt COSO är slutsatser om framtida effektivitet i den interna kontrollen viktiga 

eftersom det interna kontrollsystemets effektivitet kan variera. Endast tre rapporter tar 

upp denna fråga i undersökningen av Raghunandan och Rama (1994). I undersökningen 

tar 86 % av rapporterna upp att den interna kontrollen övervakas kontinuerligt. Endast 9 

% av rapporterna lyfter fram att ledningen har reagerat på rekommendationer från 

interna och externa revisorer.   

Enligt COSO skall även ramverket som använts för att utvärdera den interna kontrollen 

anges. I undersökningen av Raghunandan och Rama (1994) tar fyra av företagen (5 %) 

upp att den interna kontrollen blivit bedömd enligt kriterierna i COSO och att den 

interna kontrollen uppfyller kriterierna. Två av företagen (2 %) rapporterar inte vilken 

referensram som använts för bedömningen. Flera rapporter anger att den interna 

kontrollen är tillräcklig för att uppnå målen men anger varken tid eller kriterier för 

bedömning. Bronson et al. (2006)  kommer procentmässigt fram till ännu lägre resultat. 

I undersökningen av Bronson et al. (2006)  uppger endast tre företag (2 %) vilket 

ramverk som använts för att bedöma effektiviteten på den interna kontrollen. Två av 

dessa använder COSO och ett företag använder sina egna internt utvecklade kriterier. 

Det  låga  antalet  kan  tyda  på  att  ledningen  anser  att  uttalandet  om  att  den  interna  

kontrollen är effektiv kan öka företagens juridiska ansvarighet. Skillnaderna i resultaten 

kan antyda att andelen företag som anger vilket ramverk de använt för att utvärdera den 

interna  kontrollen  minskat.   En  annan  förklaring  är  att  det  finns  skillnader  i  sättet  att  

rapportera mellan företag av olika storlek, eftersom Raghunandan och Rama (1994)  

studerat de allra största företagen och Bronson et al. (2006) använt sig av medelstora 

företag.  

I både undersökningen av Raghunandan och Rama (1994)  och i undersökningen av 

Bronson et al. (2006) har revisionskommittén behandlats ofta i de frivilliga rapporterna 

om intern kontroll. I undersökningen av Raghunandan och Rama (1994)  innehåller 90 

% av rapporterna uttalande om att revisionskommittén regelbundet höll möten med 
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interna revisorer. Endast 65 % av rapporterna uppger att de interna revisorerna har 

obegränsat tillträde till revisionskommittén. Att revisionskommittén granskar de interna 

revisorernas arbete tas upp i 16 % av rapporterna. Att revisionskommittén väljer interna 

revisorer nämns i 39 % av rapporterna men ingen av rapporterna indikerar att 

revisionskommittén väljer interna revisorer.   I undersökningen av Bronson et al. (2006) 

diskuterar 96 % av rapporterna revisionskommitténs roll vid uppnåendet av effektiv 

intern kontroll.  Att revisionskommittén hållit möten med externa revisorer innehåller 

90 % av rapporterna ett uttalande om. Vad möten med interna revisorer beträffar 

erhåller Bronson et al. (2006) en lägre procent än Raghunandan och Rama (1994). I 

undersökningen innehåller 68 % av rapporterna ett uttalande om att revisionskommittén 

hållit möten med interna revisorer jämfört med 90 % i undersökningen av Raghunandan 

och Rama (1994).  

Enligt COSO är det även viktigt att den som är ansvarig för det interna kontrollsystemet 

undertecknar rapporten. I undersökningen av Raghunandan och Rama (1994) var 47 

rapporter undertecknade av VD:n och annan ekonomiansvarig medan 18 rapporter 

saknar helt underskrift. I undersökningen av Bronson et al. (2006) nämns därtill oftast 

namnet på den externa revisorn.     

Deumes och Knechel (2008) och Beretta et al. (2008)  har även undersökt innehållet i de 

frivilliga rapporterna men dessa undersökningar ger dock inte så mycket konkret 

information om innehållet i dessa rapporter. Undersökningen av Deumes och Knechel 

(2008) påvisar att de mest förekommande faktorerna i de frivilliga rapporterna är 

riskhanteringsåtgärder samt uttalande om att revisionskommittén diskuterat den interna 

kontrollen på åtminstone ett möte. Undersökningen av Beretta et al. (2008) visar att 

företaget rapporterar mest information om implementeringsmekanismer och endast 

marginellt vad mål och aktörer gäller. Samma undersökning påvisar även att företag 

noterade i Frankrike rapporterar mest information om den interna kontrollen följt av 

företag noterade i Tyskland, Storbritannien samt Italien. De höga rapporteringspoängen 

för företag noterade i Frankrike härstammar från ett relativt litet antal företag med 

mycket höga rapporteringspoäng. I Tyskland och Storbritannien verkar rapportering av 

den interna kontrollen vara mer vanligt eftersom rapporteringspoängen kommer från 

många företag.  
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Det  som  kan  kommenteras  om  undersökningarna  är  att  de  är  relativt  gamla.  

Raghunandan och Rama (1994) har studerat frivilliga rapporter från år 1993 och 

Bronson et al. (2006)  från år 1998. Därtill gäller båda dessa undersökningar 

amerikanska förhållanden. Undersökningarna av Deumes och Knechel (2008) och 

Beretta et al. (2008) är emellertid nyare och granskar europeiska förhållanden men 

dessvärre ger de inte så mycket konkret information om innehållet i de frivilliga 

rapporterna  om  den  interna  kontrollen.  De  slutsatser  som  dock  kan  dras  av  dessa  

undersökningar är att de frivilliga rapporterna om intern kontroll skiljer sig från de 

obligatoriska rapporterna om intern kontroll enligt Sarbanes-Oxley-lagen, som till stor 

del baseras på COSO:s rekommendationer (Gupta och Thomson 2007). 

Undersökningarna visar även att det kan finnas skillnader mellan de frivilliga 

rapporterna om intern kontroll men i det stora hela har de dock relativt samma innehåll, 

fastän det kan vara uttryckt på varierande sätt.  

  



18 
 

3 Determinanter för frivillig rapportering av intern kontroll 

Det finns få undersökningar kring determinanterna för frivillig rapportering av intern 

kontroll. El-Gazzar och Fornaro (2003) har analyserat 500 slumpmässigt utvalda företag 

från AICPA:s ATT-databas under åren 1996–2000. Bronson et al. (2006) har undersökt 

ett urval av 397 medelstora företag år 1998 från Compact D/SEC disc-databaserna. 

Deumes och Knechel (2008) har granskat alla holländska företag som är noterade på 

börsen i Amsterdam. Antalet företag är 155, 168 och 167 under åren 1997–1999. 

Beretta, Bozzolan och Giovanna (2008) har undersökt de 40 största företagen vid fyra 

olika börser (London, Paris, Frankfurt och Milano) under en treårsperiod (2003–2005). 

Totalt ingår 160 företag i undersökningen. Detta kapitel kommer att närmare behandla 

resultaten från dessa undersökningar.  

3.1 Ägarstruktur 

Företagets ägarstruktur antas påverka behovet av information och behovet av 

rapportering. Ägarstrukturens inverkan på frivillig rapportering av intern kontroll 

kommer att behandlas i detta avsnitt. Ledningens aktieinnehav, institutionella 

aktieinnehav och stora aktieinnehav har varit föremål för forskningen på området.  

3.1.1 Ledningens aktieinnehav 

Enligt Jensen och Meckling (1976) finns det ett negativt samband mellan agentproblem 

och ledningens aktieinnehav, eftersom ledningens aktieinnehav minskar agentproblem 

då ledningens och aktieägarnas intresse sammanfaller bättre. Då behovet av 

övervakning avtar, minskar även behovet av information och därmed även behovet av 

frivillig rapportering. Därför anser El-Gazzar och Fornaro (2003), Bronson et al. (2006), 

Deumes och Knechel (2008) och Beretta et al. 2008 att det finns ett negativt samband 

mellan ledningens aktieinnehav och frivillig rapportering av intern kontroll. 

De flesta undersökningar på området har inte kunnat påvisa att det finns något samband 

mellan ledningens aktieinnehav och frivillig rapportering av intern kontroll (El-Gazzar 

och Fornaro 2003; Bronson et al. 2006; Beretta et al. 2008). Undersökningen av 

Deumes och Knechel (2008) med holländska företag som forskningsobjekt visar dock 

att det finns ett negativt samband. Det som skiljer undersökningarna åt är definitionen 



19 
 

av ledningens aktieinnehav. Deumes och Knechel (2008) undersöker aktieinnehav som 

är större än 5 % medan Bronson et al. (2006)  testar aktieägare med fler än 1000 aktier 

eller aktieägare som har minst 10 % av aktieinnehavet. El-Gazzar och Fornaro (2003) 

och Beretta et al. (2008) anger inga begränsningar vad ledningens aktieinnehav 

beträffar. Därtill skiljer sig undersökningar aningen åt vad definitionen av ledningen 

beträffar. Olika definitioner och mått på ledningens aktieinnehav verkar dock inte ha 

någon större inverkan på resultaten.  

3.1.2 Institutionellt aktieinnehav 

Flera forskare anser att institutionella aktieägare har en viktig roll i bolagsstyrningen 

genom sin övervakande roll (Jensen & Meckling 1976; Coffee 1991; Shleifer & Vishny 

1997). Aktiv övervakning av institutionella aktieägare antas motivera företag att 

frivilligt rapportera om den interna kontrollen för att förbättra deras 

övervakningsmöjligheter. Detta har använts som grund för hypotesen i 

undersökningarna av El-Gazzar och Fornaro (2003)  och Bronson et al. (2006). 

Forskarna förväntar sig därmed att det finns ett positivt samband mellan institutionellt 

aktieinnehav och frivillig rapportering av intern kontroll.  

Beretta et al. (2008) har dock en annan hypotes. Forskarna förväntar sig att det 

förekommer ett negativt samband mellan institutionellt aktieinnehav och frivillig 

rapportering av intern kontroll. Liksom El-Gazzar och Fornaro (2003)  och Bronson et 

al. (2006) tror Beretta et al. (2008) att institutionella aktieägare aktivt övervakar 

ledningen. Skillnaden är att Beretta et al. (2008) tror att institutionella aktieägare har 

möjlighet att få tillgång till information om företaget genom privilegierade 

informationskanaler. Stora institutionella aktieägare har därmed inte samma behov av 

offentliga rapporter om intern kontroll som mindre aktieägare.  

Det som kan kommenteras vad båda hypoteserna beträffar är att de bygger på att 

institutionella aktieägare aktivt övervakar ledningen. Det finns dock avvikande åsikter 

om detta. Deumes och Knechel (2008) menar till exempel att även om institutionella 

ägare har stort aktieinnehav i ett visst företag kan innehavet utgöra en liten andel av 

institutionens totala investeringar, vilket kan minska på sannolikheten att de aktivt 

övervakar sitt innehav.  
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Resultaten från studierna på området påvisar att det finns ett samband mellan 

institutionellt aktieinnehav och frivillig rapportering av intern kontroll. Bronson et al. 

(2006) finner ett positivt samband medan Beretta et al. (2008) finner ett negativt 

samband. El-Gazzar och Fornaro (2003) lyckas inte påvisa något samband. Det finns en 

liten skillnad mellan undersökningarna. El-Gazzar och Fornaro (2003) och Bronson et 

al. (2006) har undersökt andelen aktieinnehav institutionella aktieägare har medan 

Beretta  et  al.  (2008)  har  använt  sig  av  en  dummy-variabel  som  anger  om  den  största  

aktieägaren är institutionell eller inte. Beretta et al. (2008) har även studerat om frivillig 

rapportering av intern kontroll påverkas av antalet aktier den institutionella aktieägaren 

har när den institutionella aktieägaren är den största aktieinnehavaren. Forskarna hittar 

då ett positivt samband.  

3.1.3 Stora aktieinnehav 

Hypoteserna vad stora aktieinnehav beträffar är i stort sett samma som för institutionellt 

aktieinnehav. Bronson et al. (2006) anser att ägare med stort aktieinnehav kommer att 

aktivt övervaka företaget, vilket ger ledningen incitament att frivilligt rapportera om den 

interna kontrollen för att förbättra deras övervakningsmöjligheter. Deumes och Knechel 

(2008) och Beretta et al. (2008) anser däremot att stora aktieägares aktiva övervakning 

av ledningen minskar behovet av alternativa övervakningsmekanismer och således 

minskar behovet av frivillig rapportering av intern kontroll.  

Bronson et al. (2006) lyckas inte påvisa något samband mellan stora aktieinnehav och 

frivillig rapportering av intern kontroll. Deumes och Knechel (2008) däremot finner ett 

negativt samband mellan stora aktieinnehav och frivillig rapportering av intern kontroll. 

Det finns en liten skillnad mellan undersökningarna. Bronson et al. (2006) har 

undersökt summan av stora aktieinnehav på över fem procent medan Deumes och 

Knechel (2008) anger inga gränser. Beretta et al. (2008)  har studerat en lite annorlunda 

variabel. Forskarna finner ett negativt samband mellan stora aktieinnehav och frivillig 

rapportering av intern kontroll då största aktieägarens aktieinnehav undersöks. 

3.2 Bolagsstyrning 

Styrelsen och revisionskommittén har en viktig övervakande funktion i företagen. 

Styrelsens och revisionskommitténs övervakningsförmåga baseras på dess 
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sammansättning, struktur, kunskaper och ledarskapsförmåga. Övervakningsförmågan 

antas påverka behovet av frivilligt rapporterande av intern kontroll. Detta avsnitt 

kommer att behandla inverkan av olika styrelse- och revisionskommittékarakteristika på 

frivillig rapportering av intern kontroll.  

3.2.1 Styrelsestorlek 

Beretta et al. (2008) har undersökt om styrelsestorlek påverkar frivillig rapportering av 

intern kontroll. Beretta et al. (2008) antar att fördelarna med en stor och mångfaldig 

styrelse uppvägs av nackdelarna med kordineringsproblem, vilket påverkar styrelsens 

övervakningsförmåga och därmed även frivillig rapportering av intern kontroll. Antalet 

styrelseledamöter samt kvadratroten av antalet styrelseledamöter har använts som 

variabler i undersökningen. Forskarna hittar dock inget signifikant samband mellan 

styrelsestorlek och frivillig rapportering av intern kontroll.  

3.2.2 Styrelseoberoende 

Deumes och Knechel (2008) och Beretta et al. (2008) har undersökt om styrelsens 

oberoende påverkar frivillig rapportering av intern kontroll. Beretta et al. (2008) antar 

att oberoende styrelseledamöter har en positiv inverkan på styrelsens 

övervakningsmöjligheter. Forskning visar även att det finns ett positivt samband mellan 

antalet oberoende styrelseledamöter och företagets prestation (Pearce och Zahra 1992). 

Beretta et al. (2008) tror därför att ju större antalet oberoende styrelseledamöter är, 

desto mindre incitament har ledningen att frivilligt rapportera om den interna 

kontrollen. Deumes och Knechel (2008) å andra sidan har ingen förväntning på vilket 

slags samband som kan finnas. Enligt forskarna kan betydelsen av frivillig rapportering 

av den interna kontrollen öka ifall övervakning av oberoende styrelsemedlemmar ökar 

trovärdigheten av dessa rapporter. Å andra sidan kan betydelsen minska ifall 

intressenterna anser rapporterna som mindre relevanta då ledningen övervakas av 

oberoende styrelsemedlemmar. 

Styrelsens oberoende har mätts med andelen oberoende styrelseledamöter. Både 

Deumes och Knechel (2008) och Beretta et al. (2008) hittar ett signifikant positivt 

samband mellan styrelsens oberoende och frivillig rapportering av intern kontroll.  



22 
 

Beretta et al. (2008) har därtill beaktat att den övervakande funktion som oberoende 

styrelsemedlemmar har påverkas av rösträtternas maktkoncentration (Fernández och 

Arrondo 2005). Beretta et al. (2008) förväntar sig att företag, där ägandet är utspritt, har 

en mer effektiv styrelse eftersom dominerande aktieägare utövar en del av 

övervakningen själva ifall ägandet är koncentrerat. För att undersöka detta har forskarna 

konstruerat variabeln antalet oberoende styrelseledamöter multiplicerat med (1- största 

aktieägarens aktieinnehav). Stora värden på variabeln innebär att andelen oberoende 

styrelseledamöter är stor och att en liten andel av aktierna innehas av största 

aktieägaren. Beretta et al. (2008) finner ett negativt samband mellan företag för denna 

variabel. Detta antyder att styrelsens goda övervakningsförmåga substituerar behov av 

frivillig rapportering av intern kontroll. 

En annan variabel som Beretta et al. (2008) har undersökt är ifall frivillig rapportering 

av intern kontroll påverkas av att verkställande direktören är styrelseordförande. Det har 

argumenterats att styrelsens övervakningsförmåga försämras ifall verkställande 

direktören även är styrelseordförande. Företag rekommenderas att separera dessa två 

roller (OECD 2004). Eftersom styrelsens övervakningsförmåga försämras ifall 

verkställande direktören även är styrelseordförande antar Beretta et al. (2008) att 

företagen i dessa fall har större incitament att frivilligt rapportera om den interna 

kontrollen. Forskarna lyckas dock inte påvisa något signifikant samband.  

3.2.3 Styrelseexpertis 

Beretta et al. (2008) har testat om styrelsens expertis påverkar frivillig rapportering av 

intern kontroll. Styrelsens övervakningsförmåga förbättras av styrelseledamöternas 

kompetens. Redovisningsexpertis är relevant för styrelseledamöterna, eftersom det kan 

innebära att styrelseledamöterna har det lättare att utvärdera ledningens verksamhet 

genom den interna och externa rapporteringen ifall de har redovisningsexpertis. Därtill 

kan styrelseledamöter med redovisningsexpertis bättre förstå sig på vilken effekt 

redovisningsprocedurer och informationssystem kan ha på den finansiella 

rapporteringen. Beretta et al. (2008) förväntar sig att redovisningsexperter i styrelsen 

förbättrar dess övervakande roll och minskar incitamenten för ledningen att frivilligt 

rapportera om den interna kontrollen. Styrelseexpertis har mätts som andelen 
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redovisningsexperter i styrelsen. Forskarna lyckas dock inte hitta något samband mellan 

styrelsens expertis och frivillig rapportering av intern kontroll. 

Därtill anser Beretta et al. (2008) att styrelsens övervakningsförmåga ytterligare kan 

förbättras ifall styrelsen har både oberoende styrelseledamöter samt styrelseledamöter 

med redovisningsexpertis. För att undersöka detta har forskarna konstruerat variabeln 

antalet oberoende styrelseledamöter multiplicerat med antalet styrelseledamöter med 

redovisningsexpertis Forskarna lyckas dock inte påvisa något signifikant samband för 

denna variabel. 

Beretta et al. (2008) har även undersökt ifall frivillig rapportering av intern kontroll 

påverkas av att revisionskommitténs ordförande även är styrelseordförande. Detta är en 

indikation på revisionskommitténs betydelse i styrelsen. Forskarna hittar i två av 

analyserna ett negativt samband på signifikansnivå 10 %.  

3.2.4 Revisionskommitténs oberoende 

El-Gazzar och Fornaro (2003) och Bronson et al. (2006) har testat om 

revisionskommitténs oberoende påverkar frivillig rapportering av intern kontroll. El-

Gazzar och Fornaro (2003) och Bronson et al. (2006) förväntar sig ett positivt samband 

mellan revisionskommitténs oberoende och frivillig rapportering av intern kontroll. 

Enligt Bronson et al. (2006) finns det många undersökningar som påvisar ett samband 

mellan olika revisionskommittékarakteristika och bättre finansiell rapportering och 

revisionskvalitet. McMullen och Raghunandan (1996) till exempel påvisar att det är 

mindre sannolikt att företag med brister i den finansiella rapporteringen har en 

oberoende revisionskommitté. Enligt Bronson et al. (2006) har företagen med 

tillförlitlig finansiell rapportering (som approximeras av revisionskommitténs 

oberoende) bra intern kontroll och därför kommer dessa företag att vilja signalera det 

till  kapitalmarknaden  genom  att  frivilligt  rapportera  om  den  interna  kontrollen.  El-

Gazzar och Fornaro (2003) har en liknande hypotes eftersom forskarna anser att 

oberoende revisionskommittéer kommer att ha ett positivt inflytande på ledningens 

beslut att frivillig rapportera om den interna kontrollen. 

En dummy-variabel som anger om revisionskommittén består av enbart oberoende 

styrelsemedlemmar eller inte har använts i båda undersökningarna som mått på 
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revisionskommitténs oberoende. Enligt El-Gazzar och Fornaro (2003) är 

revisionskommittén oberoende ifall ingen av medlemmarna har rapporterat ekonomisk 

relation med företaget (annat än aktieinnehav) eller anställning hos företaget. Varken 

El-Gazzar och Fornaro (2003) eller Bronson et al. (2006)  lyckas dock påvisa något 

samband mellan revisionskommitténs oberoende och frivillig rapportering av intern 

kontroll.  

3.2.5 Antalet revisionskommittémöten 

El-Gazzar och Fornaro (2003) och Bronson et al. (2006) har studerat om antalet 

revisionskommittémöten påverkar frivillig rapportering av intern kontroll. Tidigare 

forskning påvisar att det är mindre sannolikt att företag med brister i den finansiella 

rapporteringen har en revisionskommitté som har möten fler än tre gånger per år 

(McMullen och Raghunandan 1996). Enligt Bronson et al. (2006) har företagen med 

tillförlitlig finansiell rapportering (som approximeras av antalet 

revisionskommittémöten) bra intern kontroll och därför kommer dessa företag att vilja 

signalera det till kapitalmarknaden genom att frivilligt rapportera om den interna 

kontrollen. El-Gazzar och Fornaro (2003) å andra sidan tror att aktiva 

revisionskommittéer (som approximeras av antalet revisionskommittémöten) kommer 

att ha ett positivt inflytande på ledningens beslut att frivillig rapportera om den interna 

kontrollen. Både El-Gazzar och Fornaro (2003) samt Bronson et al. (2006) förväntar sig 

därmed att hitta ett positivt samband mellan antalet revisionskommittémöten och 

frivillig rapportering av intern kontroll. El-Gazzar och Fornaro (2003) lyckas dock inte 

påvisa något signifikant samband medan Bronson et al. (2006) erhåller ett positivt 

samband mellan antalet revisionskommittémöten och frivillig rapportering av intern 

kontroll. 

3.2.6 Revisionskommitténs expertis 

Bronson et al. (2006) och Beretta et al. (2008) har undersökt om revisionskommitténs 

expertis påverkar frivillig rapportering av intern kontroll. Forskning visar att 

revisionskommittémedlemmar med revisions- och redovisningsexpertis har lättare att 

granska interna revisionsdokument och att kommunicera med interna revisorer 

(Raghunandan, Read och Rama 2001). Forskning påvisar även att det är mindre 

http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/MNRX7YQ51HYRU4SBG22YCNUL1Y3NQA1IABGCHLDI4IHEEUN1R3-82814?func=lateral-link&doc_number=005704901&line_number=0026
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sannolikt att företag med brister i den finansiella rapporteringen har en 

revisionskommitté som består av en auktoriserad revisor (McMullen och Raghunandan 

1996). Enligt Bronson et al. (2006) har företagen med tillförlitlig finansiell rapportering 

(som approximeras av revisionskommitténs expertis) bra intern kontroll och därför 

kommer dessa företag att vilja signalera det till kapitalmarknaden genom att frivilligt 

rapportera om den interna kontrollen. Bronson et al. (2006) förväntar sig därmed ett 

positivt samband mellan styrelsens expertis och frivillig rapportering av intern kontroll.  

Beretta et al. (2008) förväntar sig däremot ett negativt samband.  Ifall 

revisionskommitténs övervakningsförmåga är hög har ledningen färre incitament att 

rapportera om den interna kontrollen. Frivillig rapportering av intern kontroll fungerar 

som ett substitut för revisionskommitténs övervakning.  

Bronson et al. (2006) har mätt revisionskommitténs expertis genom andelen 

revisionskommittémedlemmar som är auktoriserade revisorer eller har erfarenhet som 

ekonomiansvarig, medan Beretta et al. (2008) har undersökt andelen 

redovisningsexperter i revisionskommittén.  Bronson et al. (2006) lyckas inte påvisa 

något signifikant samband mellan revisionskommitténs expertis och frivillig 

rapportering av intern kontroll medan Beretta et al. (2008) erhåller ett negativt samband. 

Beretta et al. (2008) har även studerat om frivillig rapportering av den interna kontrollen 

påverkas av att revisionskommitténs ordförande har redovisningsexpertis, eftersom 

forskarna anser att revisionskommitténs övervakningsförmåga är som störst då. 

Forskarna lyckas dock inte hitta något signifikant samband. 

3.3 Finansiella företagskarakteristika 

Företagens finansiella karakteristika kan påverka frivillig rapportering av intern kontroll 

av många olika orsaker. Företagens finansiella karakteristika kan ge företagen 

incitament att frivilligt rapportera om den interna kontrollen men det även kan ha 

motsatt effekt.  De faktorer som kommer att behandlas i detta avsnitt är 

försäljningstillväxt, lönsamhet, skuldsättning och emission. Emission tas upp i detta 

avsnitt eftersom det kan indikera behov av kapital, vilket kan ha att göra med tillväxt 

eller dålig lönsamhet.  
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3.3.1 Försäljningstillväxt 

Bronson et al. (2006) och Deumes och Knechel (2008) har testat om det finns ett 

samband mellan försäljningstillväxt och frivillig rapportering av intern kontroll. 

Forskarna har dock inga förväntningar på om det eventuella sambandet kommer att vara 

positivt eller negativt. Detta har att göra med att snabbt växande företag fort kan få 

föråldrade internkontrollsystem eftersom tillväxten ändrar 

verksamhetsförutsättningarna. Ifall företagen trots den snabba tillväxten har en bra 

intern kontroll har dessa företag incitament att frivilligt rapportera om den interna 

kontrollen för att reducera oro att den interna kontrollen inte skulle vara anpassad för 

tillväxten. Företag kan å andra sidan vara motvilliga att frivilligt rapportera om den 

interna kontrollen ifall den interna kontrollen försvagats till följd av den snabba 

försäljningstillväxten. Bronson et al. (2006) har använt en femårig genomsnittlig årlig 

tillväxttakt som mått på försäljningstillväxt medan Deumes och Knechel (2008) har 

använt en dummy-variabel som anger om företagets försäljningstillväxt hör till den 

högsta försäljningstillväxtpercentilen inom branschen företaget verkar i. Bronson et al. 

(2006) hittar ett negativt samband mellan försäljningstillväxt och frivillig rapportering 

av intern kontroll medan Deumes och Knechel (2008) inte lyckas påvisa något 

samband.  

3.3.2 Lönsamhet 

El-Gazzar och Fornaro (2003), Bronson et al. (2006), Deumes och Knechel (2008)  och 

Beretta et al. (2008) har undersökt om företagets lönsamhet påverkar frivillig 

rapportering av intern kontroll. Lönsamhet har mätts genom ett treårigt medeltal av 

avkastning på tillgångar (El-Gazzar och Fornaro 2003), femårig genomsnittlig årlig 

vinsttillväxt (Bronson et al. 2006), resultat i förhållande till bokföringsvärdet på totala 

tillgångar (Deumes och Knechel 2008) samt avkastning på eget kapital (Beretta et al. 

2008).  

Tidigare forskning visar att det finns ett positivt samband mellan dålig ekonomisk 

prestation och brister i intern kontroll (Ashbaugh-Skaife, Collins och Kinney 2006).  

Eftersom det är mer sannolikt att företag med dålig lönsamhet har brister i den interna 

kontrollen skulle det enligt Bronson et al. (2006) inte vara fördelaktigt för dessa företag 
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att rapportera om den interna kontrollen. Lönsamma företag kan även ha mera resurser 

att investera i den interna kontrollen, vilket även kan leda till en effektivare intern 

kontroll (Deumes och Knechel 2008). Lönsamma företag kan således ha incitament att 

rapportera om den interna kontrollen för att förbättra sitt rykte bland investerare och 

andra som har en kontraktsmässig relation med företaget (El-Gazzar och Fornaro 2003).  

Dessutom kan konstateras att företag tenderar att vara mera villiga att dela med sig 

information när företagen presterar bra än när de presterar dåligt (Lang och Lundholm 

1993). Därför tror El-Gazzar och Fornaro (2003), Bronson et al. (2006), Deumes och 

Knechel (2008)  och Beretta et al. (2008) att det finns ett positivt samband mellan 

lönsamhet och frivillig rapportering av intern kontroll. Endast Deumes och Knechel 

(2008) tror att sambandet även kan vara negativt. Detta beror på att investerare kan vara 

mindre intresserade av intern kontroll när företagen presterar bra eftersom risken är 

lägre. 

El-Gazzar och Fornaro (2003), Bronson et al. (2006) samt Deumes och Knechel (2008) 

lyckas påvisa ett positivt samband mellan lönsamhet och frivillig rapportering av intern 

kontroll. Beretta et al. (2008) lyckas dock inte påvisa något samband.  

3.3.3 Skuldsättning 

Antagande om att det finns ett positivt samband mellan företagets skuldsättning och 

frivillig rapportering av intern kontroll kommer från tidigare forskning som visar att det 

finns ett samband mellan skuldsatta företag och vinstmanipulering (Dechow, Sloan och 

Sweeney 1996). Frivillig rapportering av intern kontroll kan därmed erbjuda dessa 

företag en möjlighet att kommunicera ut tillförlitligheten i den finansiella 

rapporteringen (Bronson et al. 2006). En annan förklaring kan vara agentproblem 

mellan aktieägare och långivare, som innebär att aktieägare bli mera villiga att ta 

riskerna vid skuldsättning för att öka sina tillgångar till nackdel för lånegivarna.  

Frivillig rapportering om intern kontroll kan användas för att försäkra långivarna att 

inga överföringar sker till aktieägarna på lånegivarnas bekostnad (Deumes och Knechel 

2008). En tredje förklaring är att mera informativ rapportering kan minska långivarnas 

uppfattning om risk och således leda till lägre ränta (El-Gazzar och Fornaro 2003).  

http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/55JDAMTS3IBRVD9VXBP7HLUJ8JB5D9LS1MIYRKY5MUT5HLC12V-29334?func=meta-3&short-format=002&set_number=056620&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/55JDAMTS3IBRVD9VXBP7HLUJ8JB5D9LS1MIYRKY5MUT5HLC12V-64856?func=lateral-link&doc_number=027205926&line_number=0004
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/55JDAMTS3IBRVD9VXBP7HLUJ8JB5D9LS1MIYRKY5MUT5HLC12V-64856?func=lateral-link&amp;doc_number=027205926&amp;line_number=0004
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Deumes och Knechel (2008) påvisar ett signifikant positivt samband mellan 

skuldsättning och frivillig rapportering av intern kontroll, medan andra studier inte kan 

påvisa något samband (El-Gazzar och Fornaro 2003; Bronson et al.2006; Beretta et al. 

2008). Skuldsättningen har mätts som totala skulder i förhållande till totala tillgångar, 

totala skulder i förhållande till eget kapital eller bokföringsvärde av totala skulder i 

förhållande till summan av marknadsvärde på eget kapital och bokföringsvärde på 

skulder.  

3.3.4 Emission 

Bronson et al. (2006) har testat om emission av värdepapper påverkar frivillig 

rapportering av intern kontroll. Med emission av värdepapper menas både emission av 

aktier och skuldebrev. Intäkter från emission i förhållande till totala tillgångar har 

använts som mått på undersökningsvariabeln.  

Bronson et al. (2006) tror att det finns ett positivt samband mellan emission av 

värdepapper och frivillig rapportering av intern kontroll. Hypotesen kommer från 

tidigare forskning som visar att det finns ett samband mellan vinstmanipulering och 

emission av värdepapper (Dechow et al. 1996). Frivillig rapportering av intern kontroll 

kan därmed erbjuda dessa företag en möjlighet att kommunicera ut tillförlitligheten i 

den finansiella rapporteringen. Bronson et al. (2006) lyckas dock inte att påvisa något 

signifikant samband mellan emission av värdepapper och frivillig rapportering av intern 

kontroll.  

3.4 Övriga företagskarakteristika 

Utöver faktorer som kan kopplas till ägarstruktur, övervakning av företaget eller 

finansiell företagskarakteristika har även många andra faktorer varit föremål för 

undersökningarna kring determinanterna för frivillig rapportering av intern kontroll. 

Dessa företagskarakteristika har dock främst fungerat som kontrollvariabler i 

undersökningarna med undantag för storleksvariabeln. Detta avsnitt kommer att 

behandla närmare dessa variabler. 
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3.4.1 Storlek 

McMullen, Raghunandan och Rama (1996), El-Gazzar och Fornaro (2003), Bronson et 

al. (2006), Deumes och Knechel (2008) samt Beretta et al. (2008) har undersökt om 

företagets storlek påverkar frivillig rapportering av intern kontroll. Alla forskare 

förväntar sig ett positivt samband utom Deumes och Knechel (2008) som inte har någon 

förväntning om sambandet. 

El-Gazzar och Fornaro (2003)  tror att det finns ett positivt samband eftersom större och 

mera utmärkande företag är mera utsatta för granskningar av publika och privata 

intressenter, vilket ökar riskutsattheten. Denna utsatthet kan försöka minimeras genom 

frivillig rapportering. För mindre företag kan rapportering dessutom vara mer kostsamt 

än för större företag, vilket kan minska mindre företags villighet att frivillig rapportera 

om den interna kontrollen. (El-Gazzar och Fornaro 2003) 

Därtill tenderar större företag att ha mera komplex och varierande verksamhet. Detta 

ökar riskutsattheten och kan leda till ökad rapportering av intern kontroll. Den 

komplexa och varierande verksamheten innebär emellertid att det är mera sannolikt att 

brister i intern kontroll förekommer, vilket kan minska på ledningens villighet att 

frivilligt rapportera om intern kontroll (Deumes och Knechel 2008). El-Gazzar och 

Fornaro (2003) anser dock att större företag har bättre intern kontroll eftersom de bl.a. 

har bättre resurser att investera i intern kontroll  

I undersökningarna har summan av marknadsvärde på eget kapital och bokföringsvärde 

på skulder, logaritmen/naturliga logaritmen av totala tillgångar samt logaritmen av den 

totala försäljningen använts som mått på företagets storlek. Alla studier på området 

påvisar ett positivt samband mellan företagets storlek och frivillig rapportering om den 

interna kontrollen (McMullen, Raghunandan och Rama (1996), El-Gazzar och Fornaro 

2003; Bronson et al.2006; Deumes och Knechel 2008; Beretta et al. 2008). 

3.4.2 Lager och fordringar 

Deumes och Knechel (2008) har studerat om lager och fordringar påverkar frivillig 

rapportering av intern kontroll. Företag med stora lager eller mycket fordringar är mera 

riskutsatta vad fel och oegentligheter i redovisningen beträffar. Riskutsattheten kan 

antingen minska eller öka benägenheten att frivilligt rapportera om den interna 
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kontrollen. Därför har Deumes och Knechel (2008) inga förväntningar på vilket slags 

samband de eventuellt kan hitta.  

I undersökningen har lager mätts som lagrets bokföringsvärde i förhållande till 

bokföringsvärdet av totala tillgångar. Fordringarna har mätts på samma sätt. Deumes 

och Knechel (2008) lyckas dock inte påvisa något signifikant samband mellan 

fordringar och frivillig rapportering av intern kontroll. Forskarna lyckas inte heller 

påvisa något signifikant samband mellan lager och frivillig rapportering av intern 

kontroll, utom för år 1999 då de hittar ett negativt samband. 

3.4.3 Företagets riskutsatthet 

Företagets intressenter har förväntningar om företagets prestation. Risker har en viktig 

roll i dessa förväntningar. Riskutsatthet har oftast mätts med beta och företag med högre 

beta har oftast större volatilitet i avkastningen. (El-Gazzar och Fornaro 2003) 

El-Gazzar och Fornaro (2003) har testat om företagens riskutsatthet påverkar frivillig 

rapportering av intern kontroll. Beta har använts som indikation på riskutsatthet. El-

Gazzar och Fornaro (2003) tror att det finns ett negativt samband mellan företaget s 

riskutsatthet och frivillig rapportering av intern kontroll. Eftersom människor är 

riskaversiva är det mindre sannolikt att företag utsatta för högre volatilitet eller större 

osäkerhet frivilligt rapporterar om den interna kontrollen. El-Gazzar och Fornaro (2003) 

finner ett negativt samband mellan företagens riskutsatthet och frivillig rapportering av 

intern kontroll. Detta antyder att företag med högre risk väljer att hantera ovissheten 

genom att inte rapportera om den interna kontrollen.  

3.4.4 Revisionskvalitet 

Deumes och Knechel (2008) har undersökt om revisionskvalitet påverkar frivillig 

rapportering av intern kontroll. Revisioner med hög kvalitet kan anses som komplement 

eller substitut till andra övervakningsformer (DeFond 1992). Ifall företagets frivilliga 

rapporter granskas av kunniga revisorer kan investerarnas uppfattningar om 

trovärdigheten öka och därmed leda till att värdet på dessa rapporter ökar.  Därtill kan 

fullständig rapportering av intern kontroll ge revisionsbyråerna möjlighet att förbättra 

sitt rykte samt att öka revisionsarvodena. Detta kan leda till att revisorerna försöker öka 
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omfattningen på företagets rapportering av intern kontroll. Å andra sidan kan 

investerare anse att frivilliga rapporter om den interna kontrollen är mindre relevanta 

ifall företagets bokslut revideras av kunniga revisorer. (Deumes och Knechel 2008) 

Anlitande av någon av de fem eller sex stora revisionsbyråerna har använts som 

indikator för revisionskvalitet i undersökningen. Forskarna lyckas dock inte hitta något 

signifikant samband mellan revisionskvalitet och frivillig rapportering av intern 

kontroll. 

3.4.5 Branschtillhörighet 

Enligt Botosan (1997) varierar företagens rapportering mellan olika branscher. Risken 

och kvaliteten på den interna kontrollen kan även påverkas av bransch (Deumes och 

Knechel 2008). Bronson et al. (2006), Deumes och Knechel (2008) samt Beretta et al. 

(2008) har därmed testat om företagets bransch påverkar frivillig rapportering av intern 

kontroll. Bronson et al. (2006) har använt sig av åtta olika branscher medan Deumes 

och Knechel (2008) har använt sig av två branscher (tillverkningsbransch och handel). 

Beretta et al. (2008) har använt sig av en bransch (finansiell verksamhet). Finansiell 

verksamhet har studerats eftersom det är en reglerad bransch som skiljer sig mycket från 

de övriga branscherna. 

Bronson et al. (2006) hittar positiva samband för branscherna kraftförsörjning och 

sällanköp. Deumes och Knechel (2008) hittar inget samband mellan 

tillverkningsindustri och frivillig rapportering av intern kontroll. Handel är signifikant 

år 1999 samt under hela den undersökta tidsperioden (1997–1999). Beretta et al. (2008) 

hittar ett positivt samband mellan finansiell verksamhet och frivillig rapportering av 

intern kontroll.   

3.4.6 Verksamhet utomlands 

Deumes och Knechel (2008) har undersökt om verksamhet utomlands påverkar frivillig 

rapportering av intern kontroll. Verksamhet utomlands har mätts genom utländska 

dotterbolag i förhållande till totala antalet dotterbolag.  

Etablering av verksamhet utomlands skapar politiska, ekonomiska och kulturella risker 

som inte finns i inhemska företag. Därtill ökar komplexiteten i transaktionerna på grund 
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av bl.a. internationella skattefrågor och valutatransaktioner (Hermanson och Hermanson 

1994). Den komplexa verksamheten kan leda till högre risk och därför göra det mera 

sannolikt att ledningen vill rapportera om den interna kontrollen. Sannolikheten att 

ledningen frivilligt rapporterar om den interna kontrollen kan även vara mindre 

eftersom det kan vara större risk att brister i den interna kontrollen förekommer.  

Deumes och Knechel (2008) påvisar i sin undersökning att det finns ett positivt 

samband mellan verksamhet utomlands och frivillig rapportering av intern kontroll.  

3.4.7 Dubbelnotering på börsen 

Deumes och Knechel (2008) samt Beretta et al. (2008) har studerat om dubbelnotering 

på börser påverkar frivillig rapportering av intern kontroll. Antagandet kommer från det 

faktum att börser har olika krav vad rapportering av intern kontroll beträffar. Deumes 

och Knechel (2008)  är intresserade av holländska företags dubbelnotering i USA och 

Storbritannien. Detta på grund av att börserna i USA och Storbritannien har uppmuntrat 

rapportering av intern kontroll genom COSO (USA) och Turnbull (Storbritannien). 

Eftersom den holländska börsen kräver att noterade företag förser den holländska 

marknaden med samma information som utländska marknader kan dubbelnotering 

påverka rapporteringen av intern kontroll. Beretta et al. (2008) å andra sidan har 

undersökt dubbelnotering på New York-börsen av företag som är noterade i London, 

Paris,  Frankfurt  och  Milano.  Varken  Deumes  och  Knechel  (2008)   eller  Beretta  et  al.  

(2008) har dock förväntningar om tecknet på det eventuella sambandet utan 

dubbelnotering fungerar endast som kontrollvariabel.  

Deumes och Knechel (2008) lyckas inte påvisa något samband mellan dubbelnotering i 

USA och frivillig rapportering av intern kontroll. Forskarna lyckas dock påvisa ett 

marginellt positivt samband mellan dubbelnotering i Storbritannien och frivillig 

rapportering av intern kontroll åren 1997 och 1999 samt för tidsperioden 1997 till 1999. 

Detta beror antagligen på striktare krav på rapportering av intern kontroll i 

Storbritannien.  Beretta et al. (2008) lyckas påvisa ett signifikant negativt samband i 

regressionsmodellerna där företag noterade i Frankfurt tas bort och endast företag 

noterade i London, Paris och Milano undersöks.  
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3.4.8 Informationsasymmetri 

Beretta et al. (2008) har testat om informationssymmetri påverkar frivillig rapportering 

av intern kontroll. Förhållandet mellan marknadsvärde av eget kapital och 

bokföringsvärde av eget kapital har använts som indikator på informationsasymmetri. 

Tidigare forskning antyder att tillväxtföretag använder sig av frivillig rapportering för 

att minska informationsasymmetrin mellan ledningen och investerarna (Eng och Mak 

2003). Beretta et al. (2008) lyckas dock inte hitta något samband.  

3.5 Sammanfattning 

Det finns många undersökningar kring determinanter för frivillig rapportering. 

Determinanter för frivillig rapportering av intern kontroll är dock ett relativt outforskat 

område. I detta kapitel har fyra undersökningar behandlats.  

Sammanfattningsvis kan sägas att många olika företagskarakteristika har varit föremål 

för undersökningarna men i det stora hela har forskarna på området haft relativt 

liknande variabler i sina undersökningar. Forskarna verkar dock ha haft svårigheter att 

enas om vilka förväntningar de har på samband mellan olika variabler och frivilligt 

rapporterande av intern kontroll. Dessutom varierar de funna sambanden mellan 

forskare. Vissa forskare har funnit positiva samband och andra negativa samband medan 

vissa forskare inte lyckats påvisa något signifikant samband alls. I tabell 1 finns en 

översikt över de variabler som påvisats signifikanta. De variabler som forskarna inte 

lyckats påvisa någon signifikans för är styrelsestorlek, styrelseexpertis, styrelse 

oberoende, emission, revisionskvalitet samt information asymmetri.  
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Tabell 1: Förväntningar och utfall för determinanter för frivillig rapportering av 

intern kontroll 

Variabel 
Positiv    
förväntning 

Negativ 
förväntning 

Positivt 
samband 

Negativt 
samband 

Ledningens aktieinnehav   x   x 

Institutionellt aktieinnehav x x x x 

Stora aktieinnehav x x   x 

Styrelseoberoende   x x   

Antalet revisionskommittémöten x   x   

Revisionskommitténs expertis   x   x 

Försäljningstillväxt       x 

Lönsamhet x x x   

Skuldsättning x   x   

Storlek x   x   

Riskutsatthet   x   x 

Bransch     x   

Verksamhet utomlands     x   

Dubbelnotering     x x 
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4 Forskningsuppgift och metod 

I detta kapitel redogörs för forskningsuppgiften, tillvägagångssätten som använts vid 

undersökningen samt hypoteserna och övriga variabler som ingår i undersökningen. 

Kapitlet avslutas med en diskussion av undersökningens validitet och reliabilitet.  

4.1 Forskningsuppgift 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka företagskarakteristika som 

kännetecknar företag som frivilligt rapporterar om den interna kontrollen. 

Undersökningsgruppen är finländska företag noterade på Helsingforsbörsen 18 mars år 

2009. Företagens årsberättelser för åren 2002 och 2003 är föremål för undersökningen. 

Åren 2002 och 2003 ansågs vara lämpliga år att undersöka eftersom då hade inte den 

finländska rekommendationen för noterade bolags förvaltnings- och styrningssystem, 

som innehåller krav på intern kontroll, ännu trätt i kraft. Inte heller hade kravet på 

obligatorisk rapportering av intern kontroll enligt Sarbanes-Oxley sektion 404 för icke-

amerikanska företag ännu trätt i kraft.  

Ett nordiskt land ansågs passande som undersökningsobjekt, eftersom de tidigare 

undersökningarna kring determinanterna för frivillig rapportering av intern kontroll 

främst undersökt de anglosaxiska och kontinentala länderna. Dessa undersökningar 

behöver inte stämma in på de nordiska förhållandena eftersom det finns skillnader i 

bolagsstyrningen och ägarstrukturen mellan de nordiska länderna och de anglosaxiska 

samt de kontinentala länderna. Kännetecknande för de nordiska länderna är 

storleksmässigt mindre börsnoterade företag, inhemskt ägande samt en eller flera 

kontrollerande ägare medan t.ex. de anglosaxiska länderna är oftare börsnoterade samt 

har mera utspritt ägande (Swedish Corporate Governance Board 2009). Enligt Healy 

och Palepu (2001) kommer behovet av rapportering från informationsasymmetri och 

agentproblem mellan företagets ledning och utomstående investerare, vilket till stor del 

har att göra med företagens bolagsstyrning och ägarstruktur. Eftersom bolagsstyrningen 

och ägarstrukturen ser annorlunda ut i Norden kan de nordiska ländernas rapportering 

av intern kontroll skilja sig från de anglosaxiska och kontinentala länderna. 

Finländska företag ansågs även som bra forskningsobjekt eftersom de nordiska länderna 

saknar detaljerade ramverk för rapportering av intern kontroll som t.ex. USA har genom 

http://www.cgfinland.fi/images/stories/pdf/cg_suositus_suomi2003.pdf
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COSO.  Detta kan minska intresset för frivilligt rapporterande eller resultera i 

varierande rapportering. Den juridiska ansvarigheten är även lägre i Norden än i t.ex. 

USA, vilket kan innebära att företagen är mera villiga att dela med sig information.  

4.2 Urval och data 

Till urvalet hör alla finländska företag noterade på Helsingforsbörsen 18 mars år 2009. 

Finansiella företag har dock exkluderats på grund av deras unika karakteristika. För att 

vara med i urvalet måste företagen även vara noterade år 2002 eller år 2003.  Företagen 

Glaston, Cramo, Tiimari, GeoSentric, Cencorp, Digia, Ixonos, Trainers´ house, Wulff-

yhtiöt, Nurminen Logistics, Turvatiimi och Takoma hade andra namn åren 2002 och 

2003, men det har inte påverkat undersökningen.  

Antalet företag som var noterade på Helsingforsbörsen 18 mars 2009 är 128 stycken. 

Finansiella  företag  som  exkluderats  är  15  till  antalet.  Ett  företag  har  exkluderades  på  

grund av annan nationalitet.  20 företag har exkluderats på grund av att företaget inte var 

bildat år 2003, företagens årsberättelser inte fanns tillgängliga på deras hemsida eller på 

grund av bristfälliga uppgifter i årsberättelserna. Därtill har ett företag tagits bort enbart 

ur urvalet för året 2003 och tre företag har tagits bort enbart ur urvalet för året 2002 på 

grund av bristfälliga uppgifter. Det slutliga antalet företag som är föremål för 

undersökningen år 2002 är 89 stycken och för år 2003 är antalet företag 91 stycken.  

Totalt blir det 180 observationer.  

Data till undersökningen kommer från företagens årsberättelser för åren 2002 och 2003.  

Årsberättelserna har hämtats från företagens hemsidor. Insamlingen av årsberättelserna 

skedde i december år 2009 och i januari år 2010. Ifall företagets årsberättelser inte fanns 

tillgängliga på dess hemsida kontaktades företaget i försök att få tag på årsberättelserna. 

Ifall företaget inte hade en räkenskapsperiod från 1 januari till 31 december användes 

den årsberättelse vars räkenskapsperiod hade flest månader under året som var föremål 

för undersökningen. Språkliga krav har även definierats. Endast årsberättelser på finska 

har undersökts. Detta för att årsberättelserna skall vara så jämförbara som möjligt samt 

för att undvika språkliga missförstånd.  
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4.3 Metod 

En  litteraturstudie,  vars  resultat  redogörs  för  i  kapitel  tre,  har  gjorts  för  att  identifiera  

möjliga determinanter för frivillig rapportering av intern kontroll. Binär logistisk 

regression har använts för att undersöka determinanterna för frivilligt rapporterande av 

intern kontroll. Binär logistisk regression påminner om linjär regression men passar för 

modeller där den beroende variabeln är dikotom, dvs. variabeln kan endast anta två 

värden (SPSS 2004). Fördelen med logistisk regression är att den är flexibel då det inte 

ställs krav på de oberoende variablernas fördelningar. De oberoende variablerna 

behöver inte vara normalfördelade, ha ett linjärt samband eller ha samma varians inom 

grupper. De oberoende variablerna kan även vara av olika typer, t.ex. kontinuerliga, 

diskreta eller dikotoma. (Tabachnick och Fidell 2001:517) 

4.4 Beroende variabel 

Den beroende variabeln anger huruvida frivillig rapportering om den interna kontrollen 

förekommer eller inte i företagens årsredovisning. En dummy-variabel har använts för 

att ange om frivillig rapportering om intern kontroll förekommer eller inte. Värde 1 på 

variabeln innebär att företaget frivilligt rapporterar om den interna kontrollen medan 

värde 0 innebär att företaget inte rapporterar frivilligt om den interna kontrollen. För att 

ett företag skall klassificeras som frivillig rapporterare av intern kontroll måste vissa 

krav uppfyllas. Företaget skall behandla intern kontroll i årsberättelsen. Kortfattade 

beskrivningar har accepterats, även t.ex. när företaget rapporterar att det inte har någon 

egen enhet för intern kontroll. I bilaga 1 finns ett exempel på hur en frivillig rapport 

över den interna kontrollen kan se ut i finländska börsbolag. 

Intern kontroll är dock inte den enda beroende variabel som undersökts. Detta på grund 

av att det kan vara svårt att skilja mellan intern kontroll och intern revision. Eftersom 

intern revision är en viktig del av den interna kontrollen betyder det att företag 

rapporterar indirekt om den interna kontrollen då de rapporterar om intern revision. Det 

är dessutom vanligare att finländska företag rapporterar om den interna revisionen än 

om den interna kontrollen. Därför har även intern revision använts som beroende 

variabel.  
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4.5 Oberoende variabler 

Healy och Palepu (2001) anser att behovet av rapportering kommer från 

informationsasymmetri och agentproblem mellan företagets ledning och utomstående 

ägare. Ifall frivillig rapportering av intern kontroll fungerar som en 

övervakningsmekanism kommer företagen att frivilligt vilja rapportera om den interna 

kontrollen, då agentproblemen är större. Detsamma gäller för informationsasymmetri. 

Ifall frivillig rapportering av intern kontroll kan motverka informationsasymmetri 

kommer företagen att frivilligt vilja rapportera om den interna kontrollen då 

informationsasymmetrin är större. Dessutom antas frivillig rapportering av intern 

kontroll vara kostsamt eftersom det kostar att producera de frivilliga rapporterna av 

intern kontroll. De frivilliga rapporterna om den interna kontrollen kan även innebära 

indirekta kostnader, såsom avslöjande av företagshemligheter och kostnader för skadat 

rykte ifall dessa inte är trovärdiga. Därför kommer företagen att frivilligt rapportera om 

den interna kontrollen endast ifall fördelarna med minskningen av agentkostnaderna och 

informationsasymmetrin är större än kostnaderna för de frivilliga rapporterna om den 

interna kontrollen. Detta och tidigare forskning kring determinanter för frivillig 

rapportering av intern kontroll har legat till grund för val av variabler till 

undersökningen. 

4.5.1 Hypoteser 

I denna undersökning används fem approximationer för agentproblem och 

informationsasymmetri. Dessa är storlek, skuldsättning, ledningens aktieinnehav, stora 

aktieinnehav samt utländskt ägande.  

Storlek 

Enligt Chow (1982) är agentproblem större i större företag eftersom det finns ett positivt 

samband mellan potentiella värdeöverföringar och företagets storlek. Detta antyder att 

behovet och nyttan av övervakning är större i större företag. Övervakning kan även 

innebära kostnader med stordriftsfördelar i större företag medan övervakningen kan 

vara mer kostsamt för mindre företag. Detta kan öka intresset för övervakning bland 

större företag (Deumes och Knechel 2008). Större agentproblem i större företag och 
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kostnadsfördelar vad övervakningen beträffar antas därför öka behovet av och intresset 

för frivillig rapportering av intern kontroll och leder till den första hypotesen: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan företagets storlek och frivillig 

rapportering av intern kontroll. 

Företagets storlek har mätts genom den naturliga logaritmen av företagets totala 

tillgångar vid bokslutstidpunkten. Företagets totala tillgångar har angetts i tusental. 

Skuldsättning 

Företagets skuldsättning är ett mått på agentproblem mellan företagets aktieägare och 

långivare. Enligt Jensen och Meckling (1976) finns det ett positivt samband mellan 

företagets skuldsättning och agentproblem. Detta beror bl.a. på att företagets aktieägare 

har incentiv till ökad risktagning vid hög skuldsättning, vilket kan innebära 

värdeöverföringar från långivarna till aktieägarna. Det förekommer även 

informationsasymmetri mellan företagen och långivarna. Minskning av 

informationsasymmetri kan dock leda till lägre kapitalkostnader för det lånade kapitalet 

(Healy och Palepy 2001). Minskning av kapitalkostnader för lånat kapital kan vara 

speciellt viktigt för företag med hög skuldsättning. Större agentproblem i skuldsatta 

företag och större intresse att minska informationsasymmetrin mellan företaget och 

långivare i skuldsatta företag antas därmed öka behovet av frivillig rapportering av 

intern kontroll. Denna diskussion leder till andra hypotesen: 

H2: Det finns ett positivt samband mellan företagets skuldsättning och frivillig 

rapportering av intern kontroll.  

Företagets skuldsättning har mätts genom relationstalet främmande kapital i förhållande 

till totala tillgångar vid bokslutstidpunkten. Främmande kapital samt totala tillgångar 

har angetts i tusental.  

Ägarstruktur 

Ett företags ägarstruktur påverkar agentproblemen och informationsasymmetrin mellan 

företaget och ägarna. Ifall ledningen har stora aktieinnehav är agentproblemen mindre 

eftersom aktieägarnas och ledningens intressen sammanfaller (Jensen och Meckling 

1976). Ledningens aktieinnehav kan även minska informationsasymmetrin mellan 

företaget och ägarna eftersom ledningen har goda möjligheter att få tillgång till 
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information om företaget. Mindre agentproblem och informationsasymmetri i företag 

med större andel ägande av ledningen antas minska behovet av frivillig rapportering av 

intern kontroll.  

Vad stora aktieinnehav beträffar har aktieägare med stora aktieinnehav en viktig 

övervakande roll i företaget (Shleifer och Vishny 1986). Enligt Jensen och Meckling 

(1976) är informationsasymmetrin och agentproblemen större då ägandet är mera 

utspritt. Detta beror på att det är mera kostnadsamt och svårare för aktieägare med 

mindre aktieinnehav att aktivt övervaka ledningen. Mindre informationsasymmetri och 

agentproblem i företag där aktieägandet är koncentrerat antas därför minska på behovet 

av frivillig rapportering av intern kontroll. 

Vad utländskt ägande beträffar innebär en större andel utländskt ägande att 

ägarstrukturen blir mera heterogen (kulturella skillnader, olika uppfattningar om risk 

m.m.), som mycket sannolikt innebär informationsasymmetri och leder till större 

agentproblem (Adrem 1999). Större agentproblem och informationsasymmetri i företag 

med större andel utländskt ägande antas därför öka behovet av frivillig rapportering av 

intern kontroll.  

Dessa diskussioner leder till följande hypoteser: 

H3a: Det finns ett negativt samband mellan ledningens aktieinnehav och frivillig 

rapportering av intern kontroll. 

H3b: Det finns ett negativt samband mellan stora aktieinnehav och frivillig 

rapportering av intern kontroll. 

H3c: Det finns ett positivt samband mellan utländskt ägande och frivillig 

rapportering av intern kontroll.  

Enligt 5 kapitlet 3 § i värdepappersmarknadslagen skall aktieinnehav som innehas av 

insiders offentliggöras. Ledningens aktieinnehav har därför mätts som summan av alla 

aktier som innehas personligen av verkställande direktören, vice verkställande 

direktören, styrelseledamöterna eller någon annan person inom den högsta ledningen 

om personen har regelbunden tillgång till insiderinformation och rätt att fatta beslut som 

gäller bolagets framtida utveckling och ordnandet av affärsverksamheten. Till 

ledningens aktieinnehav har även indirekta aktieinnehav via sammanslutningar/stiftelser 
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där dessa nämnda personer utövar bestämmande inflytande eller via make eller maka till 

dessa nämnda personer samt via personer som dessa tidigare nämnda personer är 

intressebevakare åt hört. Ledningens aktieinnehav har även mätts enligt rösträtterna som 

dessa personer innehar. Stora aktieinnehav har mätts som summan av alla aktieinnehav 

på minst fem procent samt som summan av alla rösträtter på minst fem procent. Här kan 

även ledningens aktieinnehav ingå eftersom det skulle ha ställt för stora krav på 

information för att skilja dem åt. Utländskt ägande har mätts som den totala andelen 

aktieinnehav som innehas av utländska ägare.  

4.5.2 Kontrollvariabler 

Ett antal kontrollvariabler ingår även i undersökningen, som förhoppningsvis ger 

ytterligare förklaringar till frivillig rapportering av intern kontroll utöver informations- 

och agentproblemen som hypoteserna fokuserar på. Dessa variabler är företagets 

försäljningstillväxt, lönsamhet, antalet styrelseledamöter, revisionskvalitet, bransch 

samt året för rapportering. 

Försäljningstillväxt 

Företag som presterar bra tenderar att vara mera villiga att dela med sig information än 

då det går dåligt för företaget (Lang och Lundholm 1993). Därför kan företagen antas 

vara mera villiga att frivilligt rapportera om den interna kontrollen då 

försäljningstillväxten är hög. I och för sig behöver försäljningstillväxten inte betyda att 

det går bra för företaget. Å andra sidan finns det ett positivt samband mellan snabb 

försäljningstillväxt och brister i den interna kontrollen (Ashbaugh-Skaife, Collins och 

Kinney 2006). Detta kan minska villigheten att frivilligt rapportera om den interna 

kontrollen. Denna diskussion leder till att det antas finnas ett samband mellan 

försäljningstillväxt och frivillig rapportering av intern kontroll.  

Försäljningstillväxten har mätts genom medeltalet av försäljningstillväxten under åren 

1999–2002 för företagen som undersöks år 2002 och åren 2000–2003 för företagen som 

undersöks år 2003. För två av de 180 företagen har det inte varit möjligt att kalkylera 

försäljningstillväxt för alla de tre åren utan medeltalet baserar sig på försäljningstillväxt 

för de år som det kunde kalkyleras för.  
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Lönsamhet 

Företag som presterar bra tenderar att vara mera villiga att dela med sig information än 

då det går dåligt för företaget (Lang och Lundholm 1993). Lönsamma företag kan även 

ha bättre resurser för investeringar i intern kontroll (Deumes och Knechel 2008). Därför 

antas företagen vara mera villiga att frivilligt rapportera om den interna kontrollen då 

lönsamheten är hög. Å andra sidan kan investerare vara mindre intresserade av 

rapporterna för intern kontroll då företaget är lönsamt (Deumes och Knechel 2008). 

Denna diskussion leder till att det antas finnas ett samband mellan företagets lönsamhet 

och frivillig rapportering av intern kontroll.  

Lönsamhet har mätts genom medeltalet av avkastningen på eget kapital (ROE) under 

åren 1999–2002 för företagen som undersöks år 2002 och åren 2000–2003 för företagen 

som undersöks år 2003. Företagets egna rapporterade siffror för detta nyckeltal har 

använts för annars skulle det ha varit svårt att få tag på de data som krävs för de fyra 

jämförande åren. Avkastning på eget kapital beräknas dock relativt lika mellan 

företagen.  Relationstalet har i allmänhet beräknats som: 

 vinst före extraordinära poster – skatter______________ 

eget kapital + minoritetsandel (genomsnittligt under året)  
 

För fyra av företagen har det inte funnits data att tillgå för alla år, men medeltalen för 

dessa företag är åtminstone baserade på två års data.  

År 

Under året 2003 blev intern kontroll ett aktuellt ämne. Lagen Sarbanes-Oxley trädde i 

kraft 30.06.2002 och den finländska rekommendationen för noterade bolags 

förvaltnings- och styrningssystem gavs ut i december 2003 (trädde i kraft 01.07.2004). 

Införandet av rapportering av intern kontroll i bolagsstyrningsregler diskuterades och 

genomfördes även i många andra länder vid dessa tidpunkter. Lagen Sarbanes-Oxley 

kan ha haft en positiv inverkan på frivillig rapportering av intern kontroll. De finländska 

företagen kan även ha blivit påverkade av diskussionerna om införandet av intern 

kontroll och lett till att företagen frivilligt vill rapportera om den interna kontrollen, t.ex. 

för att förebereda sig för de kommande kraven. Därför antas det finnas ett samband 

mellan år 2003 och frivillig rapportering om intern kontroll.  
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Styrelseledamöternas antal 

Företagets styrelse har en viktig uppgift i företaget och undersökningar visar att olika 

företagskarakteristika har samband med frivillig rapportering.  De mindre finländska 

företagen rapporterar dock inte så mycket information om styrelseledamöterna. Därför 

har endast sambandet mellan styrelseledamöternas antal och frivillig rapportering av 

intern kontroll undersökts. Enligt John och Senbet (1998) ökar företagets 

övervakningsförmåga då antalet styrelseledamöter ökar. Forskarna anser dock att 

fördelarna av bättre övervakning vägs ut av dåligare kommunikation och beslutsfattande 

som associeras med stora grupper. Därför antas det inte finnas något samband mellan 

antalet styrelseledamöter och frivillig rapportering av intern kontroll.  

Revisionskvalitet  

Revisioner av hög kvalitet kan komplettera eller fungera som substitut för andra 

övervakningsformer. Ifall företagets frivilliga rapporter granskas av kunniga revisorer 

kan investerarnas uppfattningar om trovärdigheten av dessa rapporter öka och därmed 

leda till att värdet på dem ökar. Detta kan i sin tur leda till att företagets villighet att 

frivilligt rapportera om den interna kontrollen ökar. Å andra sidan kan intressenterna 

uppfatta de frivilliga rapporterna om den interna kontrollen som mindre nyttiga ifall 

bokslutet blir reviderat av kunniga revisorer, vilket kan minska företagets intresse att 

frivilligt rapportera om den interna kontrollen (Deumes och Knechel 2008). Därför 

antas det finnas ett samband mellan revisionskvalitet och frivillig rapportering av intern 

kontroll. 

I många undersökningar har anlitande av de fyra stora revisionsbyråerna (Big  4) 

fungerat som surrogat för revisionskvalitet. En dummy-variabel, som antar värdet 1 ifall 

företaget har någon av de fyra stora revisionsbyråerna som revisor och 0 i annat fall, har 

använts som mått på revisionskvalitet i denna undersökning. Dessutom undersöks i en 

regressionsmodell huruvida det har betydelse vilken av de fyra stora revisionsbyråerna 

som företaget anlitar. Fyra dummy-variabler har använts för detta ändamål.  

Branschtillhörighet 

Enligt Botosan (1997) varierar företagens rapportering mellan olika branscher. Riskerna 

och kvaliteten på den interna kontrollen kan även vara branschspecifika. (Deumes och 
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Knechel 2008). Därför kan det finnas ett samband mellan bransch och frivillig 

rapportering av intern kontroll.  

För klassificering av branschtillhörighet har Nasdaq OMX:s klassificering med nio 

olika branscher använts som grund. Finansiella företag har dock exkluderats på grund 

av deras unika karakteristika. Det fanns tre företag i branschen hälsovård (Orion, Biohit 

och  Biotie  Therapies).  Orion  och  Biotie  Therapies  har  därför  slagits  samman  med  

sällanköp, medan Biohit har slagits samman med industri. I telekom fanns endast ett 

företag (Elisa). Det har således slagits ihop med IT. I branschen kraftförsörjning fanns 

endast ett företag (Fortum) och det har slagits ihop med industri. Slutliga antalet 

branscher är fyra, dvs. industri, IT, sällanköp och dagligvaror. Fyra dummy-variabler 

har använts för att undersöka branschernas samband med frivillig rapportering av intern 

kontroll. Branschen material fungerar som referensgrupp. 

4.6 Regressionsmodell 

Följande regressionsmodell används vid undersökningen: 

=  + + + 

+  + + 

+  2003 + 4 +  

Där: 

FRIK = antar värdet 1 ifall företaget frivilligt rapporterat om den interna kontrollen, 0 i 

annat fall. FRIK byts i alla analyser även ut till FRIR, där värde 1 innebär att företaget 

frivilligt rapporterat om den interna revisionen och 0 i annat fall. 

STORLEK = den naturliga logaritmen av totala tillgångar vid bokslutstidpunkten. 

SKULD = främmande kapital i förhållande till totala tillgångar. 

LEDINNEHAV = andelen aktier som personer i ledningen innehar. LEDINNEHAV 

används i modell 1 men byts ut i modell 2 och 3 mot LEDINNEHAVR som anger 

rösträtten som deras innehav av aktier medför. 
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STORAINNEHAV = Summan av aktieinnehav som är större än fem procent. 

STORAINNEHAV används i modell 1 men byts ut i modell 2 och 3 mot 

STORAINNEHAVR som anger summan av rösträtter som är större än fem procent.  

UTLÄGANDE = andelen utländskt ägande mätt enligt aktieinnehav. 

FTILLVÄXT = treårigt medeltal av försäljningstillväxten 

ROE = fyraårigt medeltal av avkastning på eget kapital, beräknat enligt följande: 

Vinst före extraordinära poster - skatter 
Eget kapital + minoritetsandel (genomsnittligt under året) 
 
STYRANTAL = antalet styrelseledamöter 

ÅR2003 = antar värdet 1 ifall årsberättelsen är från år 2003 och 0 i annat fall. 

REVBYRÅB4 = antar värdet 1 ifall företaget använder någon av de fyra stora 

revisionsbyråerna som revisor och 0 i annat fall. REVBYRÅB4 byts i modell 3 ut mot 

dummy-variablerna REVBYRÅD, REVBYRÅE, REVBYRÅK och REVBYRÅP 

som anger  om företaget  använder  Deloitte  & Touche,  Ernst  & Young,  KPMG Wideri  

eller PricewaterhouseCoopers som revisor.  

BRANSCH = fyra dummy-branschvariabler. BRANSCHI är industri, BRANSCHIT 

är IT, BRANSCHS är sällanköp och BRANSCHD är dagligvaror.  

4.7 Validitet och reliabilitet 

När en undersökning görs bör dess validitet och reliabilitet granskas. Validitet i en 

undersökning innebär frånvaro av systematiska mätfel. Validitet kan indelas i inre och 

yttre validitet. Inre validitet innebär att mätinstrumentet mäter vad det avser att mäta. 

Yttre validitet innebär överförbarhet och handlar om möjligheterna att generalisera 

utifrån en specifik undersökning. (Lundahl och Skärvad 1999:150 ff.) 

Validiteten i undersökningen är god. Variablerna i undersökningen är noggrant utvalda 

och utförligt definierade så att risken att för mycket, för lite eller fel saker mäts skall 

minimeras. Variablerna i undersökningen baserar sig till stor del på tidigare 

undersökningars variabler och deras klassificeringar av dessa. För att undersökningen 

inte skall vara beroende av definitionen eller kategoriseringen av variablerna har olika 

slags definitioner eller kategorisering av variablerna använts i de fall där det kan antas 
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finnas väsentliga eller relevanta skillnader. Eftersom årsberättelserna blir reviderade är 

det således hög tillförlitlighet på sekundärdata. Redovisningsskillnader mellan företagen 

kan dock förekomma. 

Reliabilitet i en undersökning innebär frånvaro av slumpmässiga mätfel. En 

undersökning med god reliabilitet kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av 

vem som utför mätningen eller de omständigheter under vilka den sker. (Lundahl och 

Skärvad 1999:150 ff.) 

Reliabiliteten i undersökningen är god. Före undersökningen fastställdes 

standardiseringsförfaranden för att säkerhetsställa att mätningen utförs på så identiskt 

lika sätt som möjligt. Standardiseringsförfarande har gällt hur datainsamlingen skall 

ske, krav på årsberättelserna samt hur variablerna i undersökningen skall mätas och 

klassificeras.  Detta  har  gjorts  för  att  mätningen  inte  skall  påverkas  av  vem  som  utför  

mätningen. Viss subjektivitet kan dock förekomma vid mätningen och klassificeringen 

av vissa variabler men den är ytterst liten. Omständigheterna under vilka mätningen 

skett har nämnvärt inte påverkat mätningen eftersom den baserar sig på sekundärdata 

(årsberättelserna) som inte kan ändra. Detta kan jämföras med en intervju, vilken aldrig 

kan ta en exakt upprepande struktur, form och informationsåtergivning. För att undvika 

fel vid sammanställning av sekundärdata till primärdata för denna undersökning har 

extremvärden granskats och stickprov av undersökningens data har jämförts med 

sekundärdata för att försäkra att de överensstämmer.  
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5 Resultat och resultatanalys 

Detta kapitel redogör för undersökningens resultat. Kapitlet inleds med deskriptiv 

statistik  och  resultat  från  de  univariata  och  bivariata  analyserna.  Därefter  redogörs  för  

undersökningens kärna, dvs. regressionsanalyserna. Regressionsanalyserna är indelade i 

primära och extra analyser. Kapitlet avslutats med en resultatdiskussion. 

5.1 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken för hela urvalet visar att 41,7 % av företagen frivilligt 

rapporterar om intern revision och att 25,0 % av företagen frivilligt rapporterar om 

intern kontroll. Företagens totala tillgångar är i medeltal 1 450 miljoner euro och 

skuldsättningen (främmande kapital i förhållande till totala tillgångar) är i medeltal 49,6 

%. Ledningens innehav av aktier är i medeltal 15,2 % eller 18,4 % om innehavet 

beräknas enligt rösträtter. Stora aktieinnehav är i medeltal 37, 4 % eller 45,7 % om 

innehavet beräknas enligt rösträtter. Utländska ägare äger i medeltal 12,6 % av aktierna. 

Försäljningstillväxten är i medeltal 23,7 % och avkastningen på eget kapital (ROE) är i 

medeltal 3,7 %. Företagens styrelser har i medeltal 5,85 ledamöter. Största delen, dvs. 

39,4 % av företagen, är verksamma inom industribranschen medan 25,6 % är 

verksamma inom IT, 18,3 % inom sällanköp och 7,8 % inom dagligvaror.  En klar 

majoritet, dvs. 80,6 %, av företagen anlitar någon av de fyra stora revisionsbyråerna 

som revisor. Största delen av företagen, dvs. 42,2 %, har PricewaterhouseCoopers som 

revisor  medan  18,9  %  har  KPMG  Wideri,  17,8  %  har  Ernst  &  Young  och  1,7  %  har  

Deloitte & Touche.  
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Tabell 2: Deskriptiv statistik 

Variabel År n Medeltal Standardavvikelse
STORLEK (1000 euro) 2002 89 1 488 611 4 025 624

2003 91 1 411 616 3 897 721
2002-2003 180 1 449 685 3 950 578

SKULD 2002 89 0,48 0,18
2003 91 0,52 0,30

2002-2003 180 0,50 0,25
LEDINNEHAV 2002 89 0,15 0,19

2003 91 0,16 0,20
2002-2003 180 0,15 0,19

LEDINNEHAVR 2002 89 0,18 0,23
2003 91 0,19 0,24

2002-2003 180 0,18 0,23
STORAINNEHAV 2002 89 0,38 0,21

2003 91 0,37 0,21
2002-2003 180 0,37 0,21

STORAINNEHAVR 2002 89 0,46 0,26
2003 91 0,46 0,25

2002-2003 180 0,46 0,26
UTLÄGANDE 2002 89 0,12 0,20

2003 91 0,14 0,20
2002-2003 180 0,13 0,20

FTILLVÄXT 2002 89 0,29 0,88
2003 91 0,19 0,81

2002-2003 180 0,24 0,84
ROE 2002 89 0,05 0,32

2003 91 0,02 0,31
2002-2003 180 0,04 0,32

STYRANTAL 2002 89 5,97 1,74
2003 91 5,74 1,69

2002-2003 116 5,85 1,71  

Tabell 3: Frekvenstabell 

Variabel Frekvens      
2002            

n = 89                 
antal %

Frekvens            
2003              

n = 91                          
antal %

Frekvens 
2002 - 2003                

n = 180                  
antal %

FRIR 33 37 42 46 75 42

FRIK 16 18 29 32 45 25
REVBYRÅB4 69 78 76 84 145 81
REVBYRÅD 1 1 2 2 3 2
REVBYRÅE 15 17 17 19 32 18
REVBYRÅK 15 17 19 21 34 19
REVBYRÅP 38 43 38 42 76 42
BRANSCHI 36 40 35 39 71 39
BRANSCHIT 22 25 24 26 46 26
BRANSCHS 16 18 17 19 33 18
BRANSCHD 7 8 7 8 14 8  
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5.1.1 Skillnader mellan åren 2002 och 2003 

Tabell 2 och tabell 3 anger variablernas medeltal för åren 2002 och 2003. Vid 

jämförelse av åren 2002 och 2003 är variablernas medeltal relativt lika. Både andelen 

som frivilligt rapporterar om den interna revision och om den interna kontrollen verkar 

dock ha ökat år 2003. Företagens totala tillgångar, försäljningstillväxt och avkastning på 

eget kapital tyder på en minskning år 2003 medan skuldsättningsgraden verkar ha ökat. 

Ledningens aktieinnehav, beräknat både enligt aktieinnehav och enligt rösträtt, indikerar 

en ökning år 2003, detsamma gäller för andelen utländskt ägande. Stora aktieinnehav 

beräknat enligt aktieinnehav verkar ha minskat år 2003 medan stora aktieinnehav 

beräknat enligt rösträtter är relativt oförändrat. Därtill verkar styrelseledamöternas antal 

ha minskat aningen år 2003.  

För att undersöka om dessa skillnader är statistiskt signifikanta har t-test för två 

oberoende stickprov använts. Levenes test har använts för att undersöka om varianserna 

kan antas vara samma. För variablerna FRIK och REVBYRÅB4 är varianserna olika. 

Resultatet från t-testet anger att endast ökningen av andelen som frivilligt rapporterar 

om intern kontroll är signifikant (tvåsidigt test, p-värde 0,031).   

5.1.2 Skillnader mellan FRIR/ingen FRIR 

Vid jämförelse av de 75 företag som frivilligt rapporterar om den interna revisionen 

med de 105 företag som inte frivilligt rapporterar om den interna revisionen visar t-

testet för två oberoende stickprov att skillnaderna i medeltalen för variablerna 

STORLEK, LEDINNEHAV, LEDINNEHAVR, STORAINNEHAV, 

STORAINNEHAVR, UTLÄGANDE, ROE och STYRANTAL är signifikanta på 

signifikansnivå 1 %, FTILLVÄXT och REVBYRÅP signifikanta på signifikansnivå 5 

% och REVBYRÅD, REVBYRÅE, samt BRANSCHI är signifikanta på signifikansnivå 

10 %.  

Resultatet från t-testet antyder att företagen som rapporterar om den interna revisionen i 

medeltal är större och har bättre avkastning på eget kapital. Försäljningstillväxten är 

dock sämre för företagen som rapporterar om den interna revisionen. Dessutom har 

dessa företag mindre andel ägande av ledningen samt mindre andel stora aktieinnehav, 

både vad aktiemängden och rösträtten beträffar. Företagen som frivilligt rapporterar om 
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den interna kontrollen har även större andel utländskt ägande och flera 

styrelseledamöter. Därtill använder företag som frivilligt rapporterar om den interna 

revisionen oftare PricewaterhouseCoopers som revisor medan företagen som inte 

frivilligt rapporterar om den interna revisionen använder oftare Deloitte & Touche och 

Ernst & Young som revisor. Dessutom är företag som inte frivilligt rapporterar om den 

interna revisionen oftare verksamma inom branschen industri. Resultaten för variablerna 

STORLEK, LEDINNEHAV, STORAINNEHAV och UTLÄGANDE stöder 

hypoteserna för dessa variabler. T-testet skall dock tolkas med försiktighet eftersom 

testet är en univariat analys och frivillig rapportering av intern kontroll är av multivariat 

karaktär.  

Tabell 4: Jämförelse av företag med FRIR och utan FRIR 

Variabel

Medeltal              
FRIR            

n = 75

Medeltal       
ingen FRIR 

n = 105
Tvåsidigt 

p-värde
STORLEK (1000 eur) 3 025 463 324 131 0,00
SKULD 0,51 0,49 0,58
LEDINNEHAV 0,09 0,19 0,00
LEDINNEHAVR 0,11 0,24 0,00
STORAINNEHAV 0,30 0,43 0,00
STORAINNEHAVR 0,35 0,53 0,00
UTLÄGANDE 0,20 0,08 0,00
FTILLVÄXT 0,10 0,34 0,03
ROE 0,11 -0,02 0,00
STYRANTAL 6,67 5,27 0,00
REVBYRÅB4 0,85 0,77 0,16
REVBYRÅD 0,00 0,03 0,08
REVBYRÅE 0,12 0,22 0,08
REVBYRÅK 0,21 0,17 0,48
REVBYRÅP 0,52 0,35 0,03
BRANSCHI 0,32 0,45 0,08
BRANSCHIT 0,25 0,26 0,95
BRANSCHS 0,20 0,17 0,63
BRANSCHD 0,07 0,09 0,64
* Variablerna STORLEK, LEDINNEHAV, LEDINNEHAVR, 
STORAINNEHAV, UTLÄGANDE, FTILLVÄXT, ROE, REVBYRÅB4, 
REVBYRÅD, REVBYRÅE, REVBYRÅP samt BRANSCHI har olika 
varianser enligt Levenes test på signif ikansnivå 5 %.
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5.1.3 Skillnader mellan FRIK/ingen FRIK 

Ifall de 45 företag som frivilligt rapporterar om den interna kontrollen jämförs med de 

135 företag som inte frivilligt rapporterar om den interna kontrollen anger t-testet för 

två oberoende stickprov att skillnaderna i medeltalen för variablerna STORLEK, 

LEDINNEHAV, LEDINNEHAVR, STORAINNEHAV, STORAINNEHAVR, ROE, 

STYRANTAL och BRANSCHI är signifikanta på signifikansnivån 1 %, FTILLVÄXT 

signifikant på signifikansnivån 5 % medan UTLÄGANDE, REVBYRÅB4 och 

REVBYRÅD är signifikanta på signifikansnivån 10 %.  

Resultatet från t-testet antyder att företag som frivilligt rapporterar om den interna 

kontrollen i medeltal är större, har bättre avkastning på eget kapital, flera 

styrelseledamöter, samt större andel utländskt ägande. Därtill har dessa företag sämre 

försäljningstillväxt och mindre andel ägande av ledningen samt mindre andel stora 

aktieinnehav, beräknat både enligt aktieinnehav och på rösträtter. De företag som 

frivilligt rapporterar om den interna kontrollen anlitar oftare någon av de fyra stora 

revisionsbyråerna medan de företag som inte rapporterar frivilligt om den interna 

kontrollen oftare har Deloitte & Touche som revisor.  Företagen som inte frivilligt 

rapporterar om den interna kontrollen är oftare verksamma inom industri. Resultaten för 

variablerna STORLEK, LEDINNEHAV, STORAINNEHAV och UTLÄGANDE stöder 

hypoteserna för dessa variabler. T-testet skall dock tolkas med försiktighet eftersom 

testet är en univariat analys och frivillig rapportering av intern kontroll är av multivariat 

karaktär.  
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Tabell 5: Jämförelse av företag med FRIK och utan FRIK 

Variabel

Medeltal              
FRIK            

n = 45

Medeltal     
ingen FRIK    

n = 135
Tvåsidigt 

p-värde
STORLEK (1000 eur) 3 198 111 866 878 0,00
SKULD 0,50 0,50 0,99
LEDINNEHAV 0,09 0,17 0,00
LEDINNEHAVR 0,10 0,21 0,00
STORAINNEHAV 0,29 0,40 0,00
STORAINNEHAVR 0,36 0,49 0,00
UTLÄGANDE 0,18 0,11 0,06
FTILLVÄXT 0,09 0,29 0,03
ROE 0,10 0,02 0,01
STYRANTAL 6,76 5,55 0,00
REVBYRÅB4 0,89 0,78 0,07
REVBYRÅD 0,00 0,02 0,08
REVBYRÅE 0,16 0,19 0,66
REVBYRÅK 0,22 0,18 0,51
REVBYRÅP 0,51 0,39 0,17
BRANSCHI 0,22 0,45 0,00
BRANSCHIT 0,33 0,23 0,20
BRANSCHS 0,20 0,18 0,74
BRANSCHD 0,07 0,08 0,75
* Variablerna LEDINNEHAV, LEDINNEHAVR, FTILLVÄXT, ROE, 
REVBYRÅB4, REVBYRÅD, BRANSCHI samt BRANSCHIT har olika 
varianser enligt Levenes test på signifikansnivå 5 %.  

5.2 Korrelation 

Tabell 6 visar Spearman-korrelationer mellan beroende och oberoende variabler för hela 

urvalet (åren 2002–2003).  Spearman-testet visar att STORLEK och UTLÄGANDE 

korrelerar positivt med både FRIR och FRIK, vilket stöder hypoteserna för dessa 

variabler.  LEDINNEHAV/-R och STORAINNEHAV/-R korrelerar negativt med både 

FRIR och FRIK, vilket stöder hypoteserna för dessa variabler. STYRANTAL korrelerar 

positivt med både FRIR och FRIK. Därtill korrelerar REVBYRÅP positivt med FRIR 

medan BRANSCHI korrelerar negativt med FRIK.  Spearman-korrelationerna och deras 

stöd för hypoteserna skall dock tolkas med försiktighet eftersom Spearman-

korrelationer är en bivariat analys och frivillig rapportering av intern kontroll är av 

multivariat karaktär.  
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Tabell 6: Spearman-korrelationer mellan beroende och oberoende variabler 

Variabel FRIR Co FRIK C
STORLEK 0,51 ** 0,37 **
SKULD 0,11 0,02
LEDINNEHAV -0,35 ** -0,29 **
LEDINNEHAVR -0,34 ** -0,26 **
STORAINNEHAV -0,28 ** -0,21 **
STORAINNEHAVR -0,34 ** -0,20 **
UTLÄGANDE 0,26 ** 0,23 **
FTILLVÄXT 0,01 -0,05
ROE 0,14 0,03
STYRANTAL 0,40 ** 0,32 **
REVBYRÅB4 0,10 0,12
REVBYRÅD -0,11 -0,08
REVBYRÅE -0,13 -0,03
REVBYRÅK 0,05 0,05
REVBYRÅP 0,17 * 0,10
BRANSCHI -0,13 -0,20 **
BRANSCHIT 0,00 0,10
BRANSCHS 0,04 0,03
BRANSCHD -0,04 -0,02
** Korrelation signifikant på 0,01-nivå                 
*  Korrelation signifikant på 0,05-nivå      
Tvåsidigt test  

5.3 Multivariata analyser 

I  de  binära  logistiska  regressionsanalyserna  har  både  FRIR  och  FRIK  använts  som  

beroende variabel. I modell 1 ingår variablerna LEDINNEHAV och STORAINNEHAV 

medan  i  modell  2  har  dessa  bytts  ut  mot  LEDINNEHAVR  och  STORAINNEHAVR.  

Alla övriga variabler är oförändrade. I de extra analyserna förekommer ytterligare en 

modell (modell 3) som beskrivs närmare i avsnitt 5.3.4.  

5.3.1 Multikollinearitet 

Multikollinearitet innebär samvariation mellan en oberoende variabel och en eller flera 

av övriga oberoende variabler i en regressionsanalys. Samvariation mellan de oberoende 

variablerna har en negativ inverkan på regressionsmodellens förklaringskraft, mätt med 

R² och gör det svårare att påvisa de oberoende variablernas bidrag till variansen i den 

beroende variabeln. Multikollineariteten kan leda till att -koefficienter underskattas 

och att de statistiska samband som letas efter blir svårare att hitta. Om det finns 

korrelationer som är över 0,7–0,8 finns det anledning att bekymra sig. Multikollinearitet 

mellan två oberoende variabler är lätt att upptäcka genom t.ex. en korrelationsmatris. 
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Multikollinearitet mellan en oberoende variabel och en grupp av oberoende variabler 

kan vara svårare att upptäcka eftersom sådana samband inte syns i en 

korrelationsmatris. (Djurfeldt & Barmark 2009:111 ff.) 

I denna undersökning är multikollinearitet inget problem. Den högsta korrelationen för 

hela urvalet mellan två oberoende variabler är 0,63 och den förekommer mellan 

STORLEK och STYRANTAL.  Multikollinearitet har mätts enligt Spearmans 

korrelationskoefficienter. 

5.3.2 FRIR hela urvalet 

Förklaringsgraden för modell 1, som mäts med Cox & Snell R Square och Nagelkerke 

R Square, är mycket bra då det ligger på 33,9 % respektive 45,6 %. Cox & Snell R 

Square är dock en underskattning av förklaringsgraden jämfört med R². Detta beror på 

att Cox & Snell R Square inte kan nå värdet 1. Nagelkerke R Square korrigerar Cox R 

Square så att det kan variera mellan 0 och 1 liksom R² (Garson 2010). Hosmer och 

Lemeshow-test för modellen visar signifikans på 92,9-procentsnivån. Modellens 

prediktionsförmåga är 74,4 %, vilket anger modellens förmåga att prediktera om 

företagen i undersökningen rapporterar om den interna revisionen eller inte.  

Den binära regressionsanalysen anger att variabeln STORLEK är signifikant på 

signifikansnivå 1 % medan variabeln STORAINNEHAV är signifikant på 

signifikansnivå 5 % och variablerna ROE och ÅR2003 är signifikanta på 

signifikansnivå 10 %. För variablerna STORLEK, ROE och ÅR2003 är sambandet 

mellan variablerna och FRIR positivt. STORLEK-variabelns positiva samband med 

FRIR stöder hypotesen för variabeln. Sambandet mellan STORAINNEHAV och FRIR 

är negativt och stöder även hypotesen för variabeln.  

Förklaringsgraden för modell 2 är aningen bättre än för modell 1. Cox & Snell R Square 

är 36,8 % och Nagelkerke R Square är 49,6 %. Hosmer och Lemeshow-test för 

modellen visar signifikans på 49,6-procentsnivån. Modellens prediktionsförmåga är 

även bättre för modell 2 än för modell 1. Modell 2:s prediktionsförmåga är 76,1 %, 

Modell 1 har samma signifikanta variabler som modell 2, signifikansnivån skiljer sig 

dock åt för variabeln STORAINNEHAV. Den binära logistiska regressionen anger att 

variablerna STORLEK och STORAINNEHAVR är signifikanta på signifikansnivå 1 % 
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och variablerna ROE och ÅR2003 är signifikanta på 10 % signifikansnivå. Sambandet 

mellan FRIR och variablerna STORLEK, ROE, ÅR2003 är positivt medan sambandet 

mellan  FRIR  och  STORAINNEHAVR  är  negativt.  Det  positiva  sambandet  för  

STORLEK och det negativa sambandet för STORAINNEHAVR stöder hypoteserna för 

dessa variabler.  

Tabell 7: Binär logistisk regression, FRIR beroende variabel 

Variabel Hypotes

FRIR  
Modell 1     
B P-värde

FRIR 
Modell 2 
B2 P-värde3

TESTVARIABLER:
STORLEK + 0,643 0,000 0,664 0,000
SKULD + 1,256 0,193 1,635 0,128
LEDINNEHAV/-R - 0,557 0,338 0,690 0,281
STORAINNEHAV/-R - -1,989 0,040 -3,017 0,001
UTLÄGANDE + -0,192 0,442 -0,475 0,361
KONTROLLVARIABLER:
FTILLVÄXT -0,015 0,983 0,117 0,838
ROE 3,144 0,066 3,299 0,054
STYRANTAL 0,185 0,240 0,207 0,201
ÅR2003 0,723 0,068 0,792 0,053
REVBYRÅB4 -0,469 0,397 -0,633 0,270
BRANSCHI -0,134 0,876 -0,184 0,832
BRANSCHIT 1,320 0,197 1,273 0,221
BRANSCHS 0,340 0,715 0,266 0,779
BRANSCHD -0,861 0,404 -0,747 0,476

- 2 Log likelihood 169,952 161,800
Cox & Snell R Square 0,339 0,368
Nagelkerke R Square 0,456 0,496
Modellens 
prediktionsförmåga (%) 74,40 76,10
n 180 180
* Modell 1 innehåller variablerna LEDINNEHAV och STORAINNEHAV medan modell 
2 innehåller variablerna LEDINNEHAVR och STORAINNEHAVR. Alla övriga 
variabler är oförändrade. Ensidigt p-värde anges för testvariablerna medan tvåsidigt p-
värde anges för kontrollvariablerna.  

5.3.3 FRIK hela urvalet 

I modell 1 är förklaringsgraden 25,2 % angett med Cox & Snell R Square och 37,3 % 

angett med Nagelkerke R Square. Hosmer och Lemeshow-test för modellen visar 

signifikans på 3,5-procentsnivån, vilket innebär att antaget, att det finns skillnader 
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mellan observerade värden och modellens predikterade värden accepteras. Modellens 

prediktionsförmåga är 77,2 %.  

Den binära logistiska regressionen anger att variablerna STORLEK och ÅR2003 är 

signifikanta på signifikansnivå 1 % medan UTLÄGANDE är signifikant på 

signifikansnivå 5 % och BRANSCHIT är signifikant på signifikansnivå 10 %. 

Sambandet mellan FRIR och variablerna STORLEK, ÅR2003 och BRANSCHIT är 

positivt medan sambandet är negativt för UTLÄGANDE. Det positiva sambandet 

mellan STORLEK och FRIR stöder hypotesen för variabeln medan det negativa 

sambandet mellan UTLÄGANDE och FRIR inte stöder hypotesen för variabeln.  

Förklaringsgraden för modell 2 är aningen bättre än för modell 1. Förklaringsgraden är 

25,4 % angett med Cox & Snell R Square och 37,6 % angett med Nagelkerke R Square. 

Hosmer och Lemeshow-test för modellen visar signifikans på 69,2-procentsnivån. 

Modellens prediktionsförmåga är dock sämre för modell 2 än för modell 1. Modell 2:s 

prediktionsförmåga är 76,7 %, 

Modell 1 och 2 har samma signifikanta variabler och signifikansnivån är även samma 

för variablerna. Den binära logistiska regressionen anger att variablerna STORLEK och 

ÅR2003 är signifikanta på signifikansnivå 1 % medan UTLÄGANDE är signifikant på 

signifikansnivå 5 % och BRANSCHIT är signifikant på signifikansnivå 10 %. 

Sambandet mellan FRIR och variablerna STORLEK, ÅR2003 och BRANSCHIT är 

positivt medan sambandet är negativt för UTLÄGANDE. Det positiva sambandet 

mellan FRIR och STORLEK stöder hypotesen för variabeln medan det negativa 

sambandet mellan FRIR och UTLÄGANDE inte stöder hypotesen för variabeln.  
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Tabell 8: Binär logistisk regression, FRIK beroende variabel 

Variabel Hypotes

FRIK  
Modell 1     
B P-värde

FRIK 
Modell 2 
B2 P-värde3

TESTVARIABLER:
STORLEK + 0,602 0,001 0,609 0,001
SKULD + 1,174 0,215 1,283 0,195
LEDINNEHAV/-R - -0,312 0,419 -0,308 0,404
STORAINNEHAV/-R - -1,252 0,147 -1,118 0,121
UTLÄGANDE + -2,876 0,020 -2,840 0,020
KONTROLLVARIABLER:
FTILLVÄXT -0,095 0,926 -0,040 0,968
ROE 2,674 0,155 2,658 0,155
STYRANTAL 0,106 0,530 0,120 0,474
ÅR2003 1,201 0,007 1,221 0,007
REVBYRÅB4 -0,092 0,890 -0,112 0,865
BRANSCHI -0,377 0,620 -0,356 0,641
BRANSCHIT 1,623 0,082 1,655 0,079
BRANSCHS 0,653 0,437 0,664 0,431
BRANSCHD -0,542 0,585 -0,416 0,669

- 2 Log likelihood 150,193 149,647
Cox & Snell R Square 0,252 0,254
Nagelkerke R Square 0,373 0,376
Modellens 
prediktionsförmåga 77,20 76,70
n 180 180

* Modell 1 innehåller variablerna LEDINNEHAV och STORAINNEHAV medan 
modell 2 innehåller variablerna LEDINNEHAVR och STORAINNEHAVR. Alla 
övriga variabler är oförändrade. Ensidigt p-värde anges för testvariablerna medan 
tvåsidigt p-värde anges för kontrollvariablerna.  

5.3.4 Extra analyser 

I de extra analyserna har både FRIR och FRIK använts som beroende variabel. Modell 

2, dvs. den modell där LEDINNEHAVR och STORAINNEHAVR ingår som variabler i 

stället för LEDINNEHAV och STORAINNEHAV, har utgjort grund för analyserna. 

Detta på grund av att förklaringsgraden, modellens prediktionsförmåga och antalet 

signifikanta variabler i flera fall är aningen högre/fler för modell 2 än för modell 1. I 

modell 3 har REVBYRÅB4 bytts ut mot REVBYRÅD, REVBYRÅE, REVBYRÅK 

och REVBYRÅP. Modell 3 motsvarar för övrigt modell 2.  
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År 2002, FRIR beroende variabel 

Då regressionsanalysen begränsas till att enbart ta med observationer från år 2002 är 

förklaringsgraden 37,7 % enligt Cox & Snell R Square och 51,4 % enligt Nagelkerke R 

Square. Hosmer och Lemeshow-test för modellen visar signifikans på 40,4-

procentsnivån. Modellens prediktionsförmåga är 78,7  %.  

Den binära logistiska regressionen anger att endast variablerna STORLEK och 

STORAINNEHAVR är signifikanta (signifikansnivå 1 % respektive 5 %). Sambandet 

mellan FRIR och STORLEK är positivt medan sambandet mellan FRIR och 

STORAINNEHAVR är negativt. Båda sambanden stöder hypoteserna för variablerna.  

År 2002, FRIK beroende variabel 

Då FRIK används som beroende variabel är förklaringsgraden mätt enligt Cox & Snell 

R Square 23,4 % och enligt Nagelkerke R Square 38,4 %. Hosmer och Lemeshow-test 

för modellen visar signifikans på 41,1-procentsnivån. Modellens prediktionsförmåga är 

86,5  %.  

Den binära logistiska regressionen anger att variablerna STORLEK och UTLÄGANDE 

är signifikanta på signifikansnivå 5 % respektive 10 %. Sambandet mellan FRIK och 

STORLEK är positivt  medan sambandet mellan FRIK och UTLÄGANDE är negativt.  

Det positiva sambandet för STORLEK stöder hypotesen för denna variabel medan det 

negativa sambandet för UTLÄGANDE inte ger stöd för hypotesen för variabeln. Denna 

analys bör dock tolkas med försiktighet eftersom urvalet består av endast 89 företag, 

och av dessa företag är det endast 16 företag som frivilligt rapporterar om den interna 

kontrollen. 
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Tabell 9: Binär logistisk regression för år 2002 

Variabel Hypotes

FRIR     
År 2002     
B P-värde

FRIK     
År 2002 
B2 P-värde3

TESTVARIABLER:
STORLEK + 0,824 0,001 0,627 0,016
SKULD + 1,995 0,183 1,506 0,296
LEDINNEHAVR - 2,096 0,145 -2,150 0,213
STORAINNEHAVR - -2,963 0,024 0,524 0,367
UTLÄGANDE + -0,552 0,388 -3,026 0,061
KONTROLLVARIABLER:
FTILLVÄXT -0,016 0,983 -2,133 0,431
ROE 1,434 0,489 0,754 0,653
STYRANTAL 0,190 0,429 -0,037 0,890
REVBYRÅB4 -0,487 0,549 1,505 0,207
BRANSCHI 0,044 0,973 -1,081 0,360
BRANSCHIT 1,290 0,412 0,902 0,523
BRANSCHS 0,050 0,972 0,350 0,782
BRANSCHD -0,801 0,619 -0,693 0,648

- 2 Log likelihood 75,293 60,076
Cox & Snell R Square 0,377 0,234
Nagelkerke R Square 0,514 0,384
Modellens 
prediktionsförmåga (%) 78,70 86,50
n 89 89
* Ensidigt p-värde anges för testvariablerna medan tvåsidigt p-värde anges för 
kontrollvariablerna.  

År 2003, FRIR beroende variabel 

Då regressionsanalysen begränsas till att enbart ta med observationer från år 2003 är 

förklaringsgraden 38,0 % enligt Cox & Snell R Square och 50,8 % enligt Nagelkerke R 

Square. Hosmer och Lemeshow-test för modellen visar signifikans på 11,9-

procentsnivån. Modellens prediktionsförmåga är 75,8 %.  

Den binära logistiska regressionen anger att variabeln STORAINNEHAVR är 

signifikant på signifikansnivån 1 % medan STORLEK är signifikant på signifikansnivå 

5 % och ROE signifikant på signifikansnivå 10 %. Sambandet mellan FRIR och 

variablerna  STORLEK  och  ROE  är  positivt  medan  sambandet  är  negativt  för  

STORAINNEHAVR.  Det  positiva  sambandet  för  STORLEK  och  det  negativa  

sambandet för STORAINNEHAVR stöder hypoteserna för variablerna.  
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År 2003, FRIK beroende variabel 

Då FRIK används som beroende variabel är förklaringsgraden mätt enligt Cox & Snell 

R Square 34,0 % och enligt Nagelkerke R Square 47,6 %. Hosmer och Lemeshow-test 

för modellen visar signifikans på 85,1-procentsnivån. Modellens prediktionsförmåga är 

75,8  %.  

Den binära logistiska regressionen anger att variabeln STORLEK är signifikant på 

signifikansnivå 1 % medan STORAINNEHAVR, UTLÄGANDE och BRANSCHIT är 

signifikanta på signifikansnivån 5 % och ROE är signifikant på signifikansnivå 10 %. 

Sambandet mellan FRIK och variablerna STORLEK, ROE, och BRANSCHIT är 

positivt medan sambandet är negativt för variablerna STORAINNEHAVR och 

UTLÄGANDE. Sambanden för variablerna STORLEK och STORAINNEHAVR stöder 

hypoteserna för dessa variabler medan det negativa sambandet för UTLÄGANDE inte 

ger stöd för hypotesen för variabeln.  

Tabell 10: Binär logistisk regression för år 2003 

Variabel Hypotes

FRIR     
År 2003     
B P-värde

FRIK     
År 2003 
B2 P-värde3

TESTVARIABLER:
STORLEK + 0,521 0,013 0,842 0,002
SKULD + 2,092 0,196 1,121 0,334
LEDINNEHAVR - -0,033 0,492 0,487 0,386
STORAINNEHAVR - -3,436 0,007 -2,748 0,026
UTLÄGANDE + -0,248 0,450 -3,964 0,042
KONTROLLVARIABLER:
FTILLVÄXT 0,245 0,864 0,920 0,486
ROE 5,427 0,059 6,118 0,061
STYRANTAL 0,257 0,271 0,276 0,249
REVBYRÅB4 -0,748 0,386 -1,549 0,115
BRANSCHI -0,300 0,795 0,189 0,865
BRANSCHIT 1,656 0,254 3,332 0,030
BRANSCHS 0,601 0,642 1,364 0,300
BRANSCHD -0,600 0,670 -0,318 0,819

- 2 Log likelihood 82,073 76,090
Cox & Snell R Square 0,380 0,340
Nagelkerke R square 0,508 0,476
Modellens 
prediktionsförmåga (%) 75,80 75,80
n 91 91
* Ensidigt p-värde anges för testvariablerna medan tvåsidigt p-värde anges för 
kontrollvariablerna.  
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Revisionsbyrå, hela urvalet 

I de primära regressionsanalyserna har REVBYRÅB4, som anger om företagen 

använder någon av de fyra stora revisionsbyråerna som revisor, använts som variabel.  I 

denna regressionsanalys testas om frivillig rapportering av intern revision/intern 

kontroll påverkas av vilken av de fyra stora revisionsbyråerna företagen använder.  

Då FRIR är beroende variabel, är förklaringsgrad 40,4 % mätt enligt Cox & Snell R 

Square och 54,3 % enligt Nagelkerke R Square. Hosmer och Lemeshow-test för 

modellen visar signifikans på 10,1-procentsnivån. Modellens prediktionsförmåga är 

76,7  %. Den binära logistiska regressionen anger att variablerna STORLEK och 

STORAINNEHAVR  är  signifikanta  på  signifikansnivå  1  %  medan  REVBYRÅE  är  

signifikant på signifikansnivå 5 % och variablerna SKULD, ROE och ÅR2003 är 

signifikanta på signifikansnivå 10 %.  Sambandet mellan FRIR och STORLEK, 

SKULD, ROE och ÅR2003 är positivt medan sambandet är negativt för variablerna 

STORAINNEHAVR och REVBYRÅE. De signifikanta sambanden för variablerna 

STORLEK, SKULD och STORAINNEHAVR stöder hypoteserna för dessa variabler.   

Då FRIK använts som beroende variabel, är förklaringsgraden 25,8 % mätt enligt Cox 

& Snell R Square och 38,1 % enligt Nagelkerke R Square. Hosmer och Lemeshow-test 

för modellen visar signifikans på 59,4-procentsnivån. Modellens prediktionsförmåga är 

77,8  %. Den binära logistiska regressionen anger att variablerna STORLEK och 

ÅR2003 är signifikanta på signifikansnivå 1 % medan UTLÄGANDE, är signifikant på 

signifikansnivån 5 % och BRANSCHIT är signifikant på signifikansnivån 10 %. 

Sambandet mellan FRIK och variablerna STORLEK, ÅR2003 och BRANSCHIT är 

positivt. Det positiva sambandet för STORLEK stöder hypotesen för variabeln medan 

det negativa sambandet för UTLÄGANDE inte ger stöd för hypotesen för variabeln.  

 

 

 

 

 

 



62 
 

Tabell 11: Binär logistisk regression för revisionsbyrå 

Variabel Hypotes
FRIR          
B P-värde

FRIK      
B2 P-värde3

TESTVARIABLER:
STORLEK + 0,633 0,000 0,593 0,001
SKULD + 1,849 0,098 1,412 0,177
LEDINNEHAVR - 1,278 0,155 -0,304 0,407
STORAINNEHAVR - -3,919 0,000 -1,252 0,102
UTLÄGANDE + 0,861 0,290 -2,771 0,025
KONTROLLVARIABLER:
FTILLVÄXT -0,016 0,980 -0,039 0,969
ROE 2,862 0,093 2,691 0,152
STYRANTAL 0,168 0,312 0,113 0,507
ÅR2003 0,822 0,054 1,230 0,006
REVBYRÅD -22,563 0,999 -18,613 0,999
REVBYRÅE -1,641 0,035 -0,388 0,642
REVBYRÅK -0,847 0,232 0,032 0,966
REVBYRÅP -0,106 0,866 -0,075 0,915
BRANSCHI -0,218 0,798 -0,348 0,650
BRANSCHIT 1,121 0,267 1,664 0,080
BRANSCHS 0,416 0,657 0,701 0,408
BRANSCHD -0,995 0,357 -0,421 0,668

- 2 Log likelihood 151,454 148,845
Cox & Snell R Square 0,404 0,258
Nagelkerke R Square 0,543 0,381
Modellens 
prediktionsförmåga (%) 76,70 77,80
n 180 180

* Ensidigt p-värde anges för testvariablerna medan tvåsidigt p-värde anges för 
kontrollvariablerna.  

5.4 Innehåll i de frivilliga rapporterna om den interna kontrollen 

Ifall de 29 frivilliga rapporterna om den interna kontrollen, som förekommer i 

företagens årsberättelser året 2003, granskas närmare kan vissa särdrag ses. Rapporterna 

är oftast kortfattade. I majoriteten av rapporterna tas den interna kontrollen upp under 

rubriken övervakning eller under en egen rubrik där riskhantering och intern revision 

vanligtvis också ingår. I rapporterna beskrivs i de flesta fall vem som ansvarar för den 

interna kontrollen (vanligtvis styrelsen medan VD:n ansvarar för den praktiska 

tillämpningen), syftet med den interna kontrollen eller hur den interna kontrollen 

anordnats i bolaget. Därtill kan i dessa rapporter tas upp att den interna kontrollen följer 

lagar och förordningar samt av bolaget fastställda verksamhetsprinciper eller att 
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företagets revisor granskat den interna kontrollen. I bilaga 1 finns ett exempel på hur en 

frivillig rapport över den interna kontrollen kan se ut i finländska börsbolag. 

5.5 Diskussion 

T-testen för två oberoende variabler och Spearman-korrelationerna mellan de beroende 

och oberoende variablerna ger stöd för alla hypoteser utom för hypotesen för variabeln 

SKULD.  Dessa  test  skall  dock  tolkas  med  försiktighet  eftersom  de  är  

univariata/bivariata analyser, medan frivillig rapportering av intern kontroll är av 

multivariat karaktär.  

Regressionsanalyserna har utgjort undersökningens kärna. Förklaringsgraden är mycket 

bra i alla regressionsanalyser. Cox & Snell R Square varierar mellan 23,4 % och 40,4 % 

och Nagelkerke R Square mellan 37,3 % och 54,3 %. Dessa värden kan jämföras med 

undersökningen av Bronson et al. (2006) som erhåller ett pseudo- R² på 17 % eller 

undersökningen av Deumes och Knechel (2008) som erhåller ett pseudo- R² som 

varierar mellan 13 % och 25 %. Det som skiljer undersökningarna åt är vilka företag 

som undersökts och i viss mån vilka variabler som ingår samt definitionen av vissa 

variabler, men överlag är undersökningarna relativt lika. Antalet variabler i 

regressionsanalyserna är dock inte en avgörande faktor till den höga förklaringsgraden i 

denna undersökning eftersom antalet variabler är ungefär det samma i dessa 

undersökningar. Denna undersökning har i de flesta analyser bestått av 16 variabler 

medan undersökningen av Bronson et al. (2006) har bestått av 19 variabler och 

undersökningen av Deumes och Knechel (2008) av 15 variabler.  

I regressionsanalyserna har flera signifikanta samband hittats. Variablerna STORLEK, 

SKULD, STORAINNEHAV, STORAINNEHAVR, UTLÄGADE, ROE, ÅR2003, 

REVBYRÅE och BRANSCHIT har varit signifikanta i regressionsanalyserna. 

Variablerna SKULD och REVBYRÅE kan dock tolkas med försiktighet eftersom dessa 

är vardera endast signifikanta i en av de tio regressionsanalyserna. 

Regressionsanalyserna stöder hypoteserna för variablerna STORLEK, SKULD och 

STORAINNEHAV.   Det  är  bara  för  hypotesen  LEDINNEHAV  som  inget  signifikant  

samband kan påvisas. För variabeln UTLÄGANDE påvisas ett negativt samband medan 

det enligt hypotesen skall finnas ett positivt samband. 
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Det positiva sambandet mellan FRIR/FRIK och STORLEK kan indikera att 

agentproblemen är större i större företag och att företagen vill minimera dessa genom att 

frivilligt rapportera om den interna kontrollen.  Det positiva sambandet mellan FRIR 

och  SKULD  kan  tolkas  som  att  företagets  skuldsättning  är  ett  mått  på  agentproblem  

mellan företagets aktieägare och långivare och att företag med stor skuldsättning vill 

minimera agentproblemen genom att frivilligt rapportera om den interna kontrollen. Det 

positiva sambandet kan även antyda att skuldsatta företag vill minska 

informationsasymmetrin mellan företaget och långivare genom att frivilligt rapportera 

om den interna kontrollen för att få lägre kapitalkostnad för det lånade kapitalet. 

Variabeln SKULD är dock signifikant i endast en av analyserna och bör således tolkas 

försiktigt. Det negativa sambandet mellan FRIR/FRIK och STORAINNEHAV/-R 

indikerar att stora aktieinnehav fungerar som en övervakningsmekanism och minskar 

agentproblemen och informationsasymmetrin mellan ägarna och företaget. Således 

minskar behovet av frivillig rapportering av intern kontroll.  I de tidigare 

undersökningarna kring determinanter för frivilligt rapportering av intern kontroll (El-

Gazzar och Fornaro (2003), Bronson et al. (2006), Deumes och Knechel (2008) samt 

Beretta et al. (2008)) har endast aktieinnehavet använts som mått på stora aktieinnehav, 

medan i denna undersökning har stora aktieinnehav beräknats både enligt aktieinnehav 

och enligt rösträtter. Variabelns signifikans är dock inte beroende av hur variabeln 

definieras utan både STORAINNEHAV och STORAINNEHAVR är signifikanta. 

Andelen utländskt ägande (UTLÄGANDE) har inte studerats i de tidigare 

undersökningarna kring determinanter för frivilligt rapportering av intern kontroll (El-

Gazzar och Fornaro (2003), Bronson et al. (2006), Deumes och Knechel (2008) samt 

Beretta et al. (2008)). Det är mycket eftersträvansvärt att kunna tillföra nya signifikanta 

variabler till den befintliga forskningen på området. Att sambandet är negativt mellan 

FRIK och UTLÄGANDE är lite förvånande eftersom hypotesen bygger på att det finns 

ett positivt samband. Sambandet är även lite förvånande eftersom de univariata och 

bivariata analyserna stöder hypotesen. Det negativa sambandet kan dock antyda att 

företagen åsidosätter agentproblem och informationsproblem mellan företaget och 

utländska ägare och i stället prioriterar de finländska investerarna och deras krav på 

information. Detta kan bero på att utländskt ägande vanligtvis utgör en liten del av det 

totala aktieinnehavet.  
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Flera av kontrollvariablerna är också signifikanta. Det positiva sambandet mellan 

FRIR/FRIK och ROE kan antyda att företagen är mera villiga att dela med sig 

information då det går bra för företaget. Det positiva sambandet mellan FRIR/FRIK och 

ÅR2003 kan indikera att lagen Sarbanes-Oxley haft en positiv inverkan på frivillig 

rapportering av intern kontroll aktuellt eller att företagen blivit medvetna om de 

kommande kraven på rapportering av intern kontroll och väljer att frivilligt rapportera 

om den interna kontrollen i förebyggande syfte. Det negativa sambandet mellan FRIR 

och REVBYRÅE kan antyda att företagen anser att anlitande av Ernst & Young innebär 

god revisionskvalitet och tillräcklig försäkran att bokslutet är tillförlitligt. Således får de 

frivilliga rapporterarna om intern kontroll mindre betydelse. Variabeln REVBYRÅE är 

dock signifikant i endast en av analyserna och bör således tolkas försiktigt. Det positiva 

sambandet mellan FRIK och BRANSCHIT antyder att det finns skillnader i frivillig 

rapportering av kontroll mellan branscher och att det i IT-branschen är större 

sannolikhet att företagen frivilligt rapporterar om intern kontroll. Det positiva 

sambandet  kan  tolkas  som  att  IT-branschen  är  en  riskutsatt  bransch  och  att  företagen  

använder frivillig rapportering om intern kontroll för att minimera intressenternas 

riskuppfattning.  

Det som har varit lite problematisk vad undersökningen beträffar är huruvida det skall 

göras skillnad mellan intern revision och intern kontroll eller inte. Indirekt rapporterar 

företagen om intern kontroll då de rapporterar om intern revision, eftersom den interna 

revisionen är en viktig del av den interna kontrollen. Att skilja på intern kontroll och 

intern revision verkar dock ha varit ett bra beslut eftersom ingen tidigare undersökning 

kring determinanter för frivillig rapportering av intern revision har hittats. Denna 

undersökning bidrar därför med ny information till forskningsområdet för frivillig 

rapportering.  

Determinanterna för frivillig rapportering av intern revision och determinanterna för 

frivillig rapportering av intern kontroll är dock rätt lika. Överlag är de signifikanta 

variablerna signifikanta i både regressionsanalyserna där frivillig rapportering av intern 

revision är beroende variabel och i regressionsanalyserna där frivillig rapportering av 

intern kontroll är beroende variabel. Variablerna SKULD, STORAINNEHAV och 

REVBYRÅE är dock signifikanta endast i regressionsanalyserna där frivillig 

rapportering av intern revision är beroende variabel. Variablerna UTLÄGANDE och 
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BRANSCHIT å andra sidan är endast signifikanta i regressionsanalyserna där frivillig 

rapportering av intern kontroll är beroende variabel.  

Tabell 12: Översikt över regressionsanalyserna 

Variabel

FRIR    
hela 
urvalet 
modell 1

FRIR    
hela 
urvalet 
modell 2

FRIK    
hela 
urvalet 
modell 1

FRIK    
hela 
urvalet 
modell 2

FRIR    
2002 
modell 2

FRIK    
2002 
modell 2

FRIR    
2003 
modell 2

FRIK    
2003 
modell 2

FRIR    
hela 
urvalet 
modell 3

FRIK    
hela 
urvalet 
modell 3

STORLEK 0,643*** 0,665*** 0,602*** 0,609*** 0,824*** 0,627** 0,521** 0,842*** 0,633*** 0,593***
SKULD 1,849*
LEDINNEHAV
LEDINNEHAVR
STORAINNEHAV -1,989** -3,017***
STORAINNEHAVR -2,963** -3,436***-2,748** -3,919***
UTLÄGANDE -2,876** -2,840** -3,026* -3,964** -2,771**
PRIVÄGANDE
FTILLVÄXT
ROE 3,144* 3,299* 5,427* 6,118* 2,862*
STYRANTAL
SIDANTAL
ÅR2003 0,723* 0,792* 1,201*** 1,221*** 0,822* 1,230***
REVBYRÅB4
REVBYRÅD
REVBYRÅE -1,641**
REVBYRÅK
REVBYRÅP
BRANSCHI
BRANSCHIT 1,623* 1,655* 3,332** 1,664*
BRANSCHS
BRANSCHD
n 180 180 180 180 89 89 91 91 180 180
- 2 Log likehood 169,952 161,800 150,193 149,647 75,293 60,076 82,073 76,090 151,454 148,845
Cox & Snell R square 0,339 0,368 0,252 0,254 0,377 0,234 0,380 0,340 0,404 0,258
Nagelkerke R Square 0,456 0,496 0,373 0,376 0,514 0,384 0,508 0,476 0,543 0,381

* Modell 1 innehåller variablerna LEDINNEHAV och STORAINNEHAV medan modell 2 i stället innehåller 
variablerna LEDINNEHAVR och STORAINNEHAVR. Modell 3 har bytt ut variabeln REVBYRÅB4 mot variablerna 
REVBYRÅD, REVBYRÅE, REVBYRÅK och REVBYRÅP. Alla övriga variabler i modell 3 är desamma som i modell 2.  
Ensidigt p-värde anges för testvariablerna medan tvåsidigt p-värde anges för kontrollvariablerna. 
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6 Konklusioner 

Detta kapitel kommer att ge en sammanfattning av studien med hänsyn till studiens 

syfte. Därefter avslutas kapitlet med förslag till fortsatt forskning inom det aktuella 

området. 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka företagskarakteristika som 

kännetecknar företag som frivilligt rapporterar om den interna kontrollen. 

Undersökningsgruppen är finländska företag noterade på Helsingforsbörsen 18 mars år 

2009. Företagens årsberättelser för åren 2002 och 2003 är föremål för undersökningen. 

Det slutliga antalet företag som ingår i undersökning är 89 företag år 2002 och 91 

företag år 2003. Totalt blir det 180 observationer. 

En litteraturstudie har gjorts för att identifiera möjliga determinanter för frivillig 

rapportering av intern kontroll. Undersökningen utgår från att behovet av rapportering 

kommer från agentproblem och informationsasymmetri mellan företagets ledning och 

dess intressenter (ägare och långivare). Ifall frivillig rapportering av intern kontroll 

fungerar som en övervakningsmekanism kommer företagen att frivilligt vilja rapportera 

om den interna kontrollen då agentproblemen är större. Detsamma gäller för 

informationsasymmetri. Ifall frivillig rapportering av intern kontroll kan motverka 

informationsasymmetri kommer företagen att frivilligt vilja rapportera om den interna 

kontrollen då informationsasymmetrin är större. Företagen kommer dock att frivilligt 

rapportera om den interna kontrollen endast ifall att nyttan är större än kostnaderna. I 

denna undersökning har fem approximationer för agentproblem och 

informationsasymmetri använts. Dessa är storlek, skuldsättning, ledningens 

aktieinnehav, stora aktieinnehav samt utländskt ägande.  

I undersökningen har både frivillig rapportering av intern kontroll och frivillig 

rapportering av intern revision ingått som beroende variabler. Detta beror på att intern 

revision är en viktig del av den interna kontrollen och därmed rapporterar företag 

indirekt om den interna kontrollen då de rapporterar om intern revision. Den deskriptiva 

statistiken för hela urvalet visar att 41,7 procent av företagen frivilligt rapporterar om 

intern revision och att 25,0 procent av företagen frivilligt rapporterar om intern kontroll. 
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Undersökningen stöder antagandet att behov av frivillig rapportering kommer från 

agentproblem och informationsasymmetri. I undersökningen påvisas ett signifikant 

positivt samband mellan frivillig rapportering av intern kontroll/intern revision och 

företagets storlek. I undersökningen hittas även ett svagt positivt samband mellan 

frivillig rapportering av intern revision och skuldsättning samt ett negativt samband 

mellan frivillig rapportering av intern kontroll och stora aktieinnehav. Dessa samband 

stöder hypoteserna för variablerna. Därtill påvisas ett negativt samband mellan frivillig 

rapportering av intern kontroll och utländskt ägande, vilket är lite förvånande eftersom 

hypotesen utgår från ett positivt samband. Det negativa sambandet kan dock tolkas som 

att företagen åsidosätter agentproblemen och informationsasymmetrin mellan företaget 

och de utländska ägarna och i stället prioriterar de finländska investerarnas behov av 

information. Detta kan bero på att den utländska ägarandelen oftast är relativt liten i de 

finländska börsnoterade företagen.  

Ett antal kontrollvariablers inverkan på frivillig rapportering av intern kontroll har även 

undersökts för att ge ytterligare förklaringar till frivillig rapportering av intern kontroll 

utöver informations- och agentproblemen som hypoteserna fokuserar på. I 

undersökningen hittas ett positivt samband mellan frivillig rapportering av intern 

kontroll/intern revision och avkastning på eget kapital, år 2003 samt bransch IT. 

Bransch IT är dock endast signifikant då frivillig rapportering av intern kontroll är 

beroende variabel. Ett negativt samband hittas mellan frivillig rapportering av intern 

revision och revisionsbyrå Ernst & Young.  

Denna avhandling påvisar relevansen av frivillig rapportering av intern kontroll som en 

övervakningsmekanism och kan bidra med förståelse för de obligatoriska rapporterna 

för intern kontroll. Avhandlingen kompletterar forskningen vad frivillig rapportering 

beträffar och speciellt frivillig rapportering av intern kontroll. Tidigare undersökningar 

har främst behandlat de anglosaxiska och kontinentala länderna. Resultaten från denna 

undersökning kan mycket väl vara tillämpliga för de nordiska förhållandena och inte 

enbart för de finländska förhållandena som undersökningen baserar sig på.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom denna undersökning studerar åren strax innan rapportering av intern kontroll 

blev obligatoriskt i Helsingforsbörsens bolagsstyrningsregler, går det inte i Finland att 

göra någon undersökning kring determinanterna för frivillig rapportering av intern 

kontroll med användande av nyare datamaterial än vad denna undersökning använder 

sig av. Inte heller är det ändamålsenligt att använda sig av äldre datamaterial eftersom 

det kan vara svårt att få tag på årsberättelser från året 2001 eller tidigare. Vid 

användande av gammalt datamaterial finns även risken att determinanterna inte längre 

stämmer överens med verkligheten.  

Istället kunde de obligatoriska rapporterna för intern kontroll granskas. Den finska 

koden för bolagsstyrning är flexibel vad rapportering om intern kontroll gäller. Enligt 

den finska koden för bolagsstyrning skall företagen fastställa verksamhetsprinciperna 

för den interna kontrollen. I de finländska årsberättelserna från år 2004, då den finska 

koden för bolagsstyrning börjat gälla, märks att företagen har varierande rapportering 

om intern kontroll. Därför kunde det vara intressant att studera hur mycket och vad för 

slags information företagen delar med sig i den obligatoriska rapporteringen av intern 

kontroll och om det finns samband mellan rapporteringsstrategin och olika 

företagskarakteristika. De företagskarakteristiska som utgör determinanter för frivillig 

rapportering av intern kontroll kan mycket utgöra determinanter för den obligatoriska 

rapporteringen av intern kontroll.  

Finland är dock ett litet land med lite över hundra börsnoterade företag. Det kan således 

vara svårt att hitta statistiska samband baserat på enbart detta urval.  Därför kan det vara 

lämpligt att utöka urvalet med någon/några av de nordiska länderna, dels på grund av att 

få ett större urval men dels på grund av att det kan finnas skillnader i rapporteringen 

mellan dessa länder.   

  



70 
 

Källförteckning 

Adrem, A. H. (1999): Essays on Disclosure Practices in Sweden: Causes and Effects. 
Lund: Lund University Press. 
 
Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W. & Kinney, W. R. (2006): The discovery and 
reporting of internal control deficiencies prior to SOX-mandated audits. Journal of 
Accounting and Economics, vol. 44, nr 1–2, s. 166–192. 
 
Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., Kinney, W. R. & LaFond, R. (2009): The Effect 
of SOX Internal Control Deficiencies on Firm Risk and Cost of Equity. Journal of 
Accounting Research, vol. 47, nr 1, s. 1–43. 
 
Barry, C. B. & Brown, S. J. (1986): Limited Information as a Source of Risk.   Journal 
of Portfolio Management, vol. 12, nr 2, s. 66–72.  
 
Beretta, S., Bozzolan, S. & Giovanna, M. (2008): Voluntary disclosure on Internal 
Control Systems as Substitute of Alternative Governance Mechanisms. Tillgängligt på: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1316323 [Hämtat 2 februari 2009]. 
 
Botosan, C. A. (1997): Disclosure level and the cost of equity capital.  Accounting 
Review, vol. 72, nr 3, s. 323–349. 
 
Bronson, S. N., Carcello, J. V. & Raghunandan, K. (2006): Firm Characteristics and 
Voluntary Management Reports on Internal Control. Auditing: A Journal of Practice 
and Theory, vol. 25, nr 2, s. 25–39. 
 
Chow, C.W. (1982): The Demand for External Auditing: Size, Debt and Ownership 
Influences. Accounting Review, vol. 57, nr 2, s. 272–291. 
 
Coffee, J. C. (1991): Liquidity versus control: The institutional investor as corporate 
monitor. Columbia Law Review, vol. 91, nr 6, s. 1277–1368. 
 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (1992): 
Internal Control-Integrated Framework. Reporting to External Parties. New York: 
AICPA. 
 
Corporate Governance Finland (2009): Om Corporate Governance. Tillgängligt på: 
http://www.cgfinland.fi/content/blogcategory/15/179/lang,se/ [Hämtat 2 mars 2009]. 
 
Dechow, P. M., Sloan, R. G. & Sweeney, A. P. (1996): Causes and Consequences of 
Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the 
SEC.  Contemporary Accounting Research, vol. 13, nr 1, s. 1–36.  
 
DeFond, M. L. (1992): The Association Between Changes in Client Firm Agency Costs 
and Auditor Switching. Auditing, vol. 11, nr 1, s. 16–31. 
 

http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/EM996N7P59PR8VYVG6LAQRG8DAP8YHD1BLP1NNIXCTCL2U8KE1-56887?func=meta-3&short-format=002&set_number=034560&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/EM996N7P59PR8VYVG6LAQRG8DAP8YHD1BLP1NNIXCTCL2U8KE1-56887?func=meta-3&short-format=002&set_number=034560&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/EM996N7P59PR8VYVG6LAQRG8DAP8YHD1BLP1NNIXCTCL2U8KE1-56887?func=meta-3&short-format=002&set_number=034560&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/EM996N7P59PR8VYVG6LAQRG8DAP8YHD1BLP1NNIXCTCL2U8KE1-56887?func=meta-3&short-format=002&set_number=034560&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/EM996N7P59PR8VYVG6LAQRG8DAP8YHD1BLP1NNIXCTCL2U8KE1-56887?func=meta-3&short-format=002&set_number=034560&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/EM996N7P59PR8VYVG6LAQRG8DAP8YHD1BLP1NNIXCTCL2U8KE1-56887?func=meta-3&short-format=002&set_number=034560&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/EM996N7P59PR8VYVG6LAQRG8DAP8YHD1BLP1NNIXCTCL2U8KE1-56887?func=meta-3&short-format=002&set_number=034560&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/EM996N7P59PR8VYVG6LAQRG8DAP8YHD1BLP1NNIXCTCL2U8KE1-56887?func=meta-3&short-format=002&set_number=034560&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-03944?func=meta-3&short-format=002&set_number=012340&set_entry=000003&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-03944?func=meta-3&short-format=002&set_number=012340&set_entry=000003&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-03944?func=meta-3&short-format=002&set_number=012340&set_entry=000003&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-03944?func=meta-3&short-format=002&set_number=012340&set_entry=000003&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-03944?func=meta-3&short-format=002&set_number=012340&set_entry=000003&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-03944?func=meta-3&short-format=002&set_number=012340&set_entry=000003&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-03944?func=meta-3&short-format=002&set_number=012340&set_entry=000003&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-03944?func=meta-3&short-format=002&set_number=012340&set_entry=000003&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/JXEXV96ME5PX1UQQQFG3SN69D9TVJC5KJYLH46S662IEA83KH4-27597?func=lateral-link&doc_number=026009654&line_number=0005
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/EM996N7P59PR8VYVG6LAQRG8DAP8YHD1BLP1NNIXCTCL2U8KE1-00045?func=lateral-link&doc_number=033211148&line_number=0010
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/EM996N7P59PR8VYVG6LAQRG8DAP8YHD1BLP1NNIXCTCL2U8KE1-01644?func=lateral-link&doc_number=022405491&line_number=0007
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/EM996N7P59PR8VYVG6LAQRG8DAP8YHD1BLP1NNIXCTCL2U8KE1-01644?func=lateral-link&amp;doc_number=022405491&amp;line_number=0007
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/EM996N7P59PR8VYVG6LAQRG8DAP8YHD1BLP1NNIXCTCL2U8KE1-01644?func=lateral-link&amp;amp;doc_number=022405491&amp;amp;line_number=0007
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/N5K1G6S26A57XKQYTDU8NT4UDFJE1GEUR19H6PV33X8RKB8PP7-13332?func=lateral-link&doc_number=008976990&line_number=0003
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/N5K1G6S26A57XKQYTDU8NT4UDFJE1GEUR19H6PV33X8RKB8PP7-13331?func=lateral-link&doc_number=008976990&line_number=0004
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/N5K1G6S26A57XKQYTDU8NT4UDFJE1GEUR19H6PV33X8RKB8PP7-13331?func=lateral-link&amp;doc_number=008976990&amp;line_number=0004


71 
 

Deumes, R. & Knechel, W. R. (2008): Economic Incentives for Voluntary Reporting on 
Internal Risk Management and Control Systems. Auditing: A Journal of Practice and 
Theory, vol. 27, nr 1, s. 35–66. 
 
Djurfeldt, G. & Barmark M. (2009): Statistisk verktygslåda 2 – multivariat analys. 
Lund: Studentlitteratur AB, s. 1111–115.  
 
El-Gazzar, M. S. & Fornaro, M. J. (2003): An Empirical Investigation of Corporate 
Voluntary Disclosure of Management´s Responsibilities for Financial Reporting.  
Tillgängligt på: 
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=lubinfaculty
_workingpapers [Hämtat 2 februari 2009]. 
 
Eng, L. L. & Mak, Y. T. (2003): Corporate governance and voluntary disclosure. 
Journal of Accounting and Public Policy, vol. 22, nr 4, s.325–345.  
 
Ettredge, M. L., Li, C. & Sun, L. (2006): The impact of SOX Section 404 internal 
control quality assessment on audit delay in the SOX era. Auditing: A Journal of 
Practice & Theory, vol. 25, nr 2, s.1–23.  
 
European Corporate Governance Institute (2009): Index of codes. Tillgängligt på: 
http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php [Hämtat 24 februari 2009]. 
 
Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) (2005): Risk Management and 
Internal Control in the EU. Discussion Paper. Tillgängligt på: 
http://www.fee.be/publications/default.asp?library_ref=4&content_ref=351 [Hämtat 24 
februari 2009]. 
 
Fernández, C. & Arrondo, R. (2005): Alternative Internal Controls as Substitutes of the 
Board of Directors. Corporate Governance: An International Review, vol. 13, nr 6, s. 
856–866. 
 
Financial Executives International (FEI). Inside Sarbanes-Oxley (2005): Sarbanes-
Oxley Compliance Costs Exceed Estimates. Tillgängligt på: 
http://www.insidesarbanesoxley.com/2005/03/sarbanes-oxley-compliance-costs-
exceed.asp [Hämtat 20 februari 2009]. 
 
Garson, D. G. (2010): Logistic regression. Tillgängligt på: 
http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/logistic.htm [Hämtat 20 februari 2010]. 
 
Gelb, D. & Zarovin, D. (2002): Corporate Disclosure Policy and the Informativeness of 
Stock Prices.   Review of Accounting Studies,   vol. 7, nr 1, s. 33–52. 
 
Gupta, P. P. & Thomson, J. C. (2007): Use of COSO 1992 in management reporting on 
internal control: the COSO Framework provides an... Tillgängligt på: 
http://www.allbusiness.com/accounting/3895189-1.html [Hämtat 20 januari 2009].  
 

http://www.sciencedirect.com.proxy.shh.fi/science/journal/02784254
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/RLBKB5EMJPRSP6E72TLSQJIY9LFQLB1G99TSXQ45HF1ER5YQJP-45698?func=meta-3&short-format=002&set_number=079177&set_entry=000002&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/RLBKB5EMJPRSP6E72TLSQJIY9LFQLB1G99TSXQ45HF1ER5YQJP-45698?func=meta-3&short-format=002&set_number=079177&set_entry=000002&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/RLBKB5EMJPRSP6E72TLSQJIY9LFQLB1G99TSXQ45HF1ER5YQJP-45698?func=meta-3&short-format=002&set_number=079177&set_entry=000002&format=999
http://biz.yahoo.com/prnews/050321/nym149_3.html
http://biz.yahoo.com/prnews/050321/nym149_3.html
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/JXEXV96ME5PX1UQQQFG3SN69D9TVJC5KJYLH46S662IEA83KH4-03218?func=lateral-link&doc_number=018347831&line_number=0004
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/JXEXV96ME5PX1UQQQFG3SN69D9TVJC5KJYLH46S662IEA83KH4-03218?func=lateral-link&amp;doc_number=018347831&amp;line_number=0004


72 
 

Hammersley, J. S., Myers, L. A. & Shakespeare, C. (2008): Market reactions to the 
disclosure of internal control weaknesses and to the characteristics of those weaknesses 
under section 302 of the Sarbanes Oxley Act of 2002. Review of Accounting Studies, 
vol. 13, nr 1, s. 14–165. 
 
Healey, P. M., Hutton, A. P. & Palepu, K. G. (1999):  Stock Performance and 
Intermediation Changes Surrounding Sustained Increases in Disclosure.  Contemporary 
Accounting Research, vol. 16, nr 3, s. 485–520.  
 
Healey, P. M. & Palepu, K. G. (2001):  Information asymmetry, corporate disclosure, 
and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of 
Accounting and Economics, vol. 31, nr 1–3, s. 405–440. 
 
Hermanson, D. R. & Hermanson, H. M. (1994): The internal control paradox: What 
every manager should know. Review of Business, vol. 16, nr 2, s. 29–32. 
 
Hermanson, H. M. (2000): An Analysis of the Demand for Reporting on Internal 
Control. Accounting Horizons, vol. 14, nr 3, s.325–341. 
 
Hoitash, R., Hoitash, U. & Bedard, J. C. (2008): Internal control quality and audit 
pricing under the Sarbanes-Oxley Act. Auditing, vol. 27, nr 1, s. 105–126. 
 
Jensen, C. M. & Meckling, H. W. (1976): Theory of the firm: Managerial behavior, 
agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, vol. 3, nr 4, s. 
305–360. 
 
John, K. & Senbet, L. W. (1998): Corporate governance and board effectiveness. 
Journal of Banking and Finance, vol. 22, nr 4, s. 371–403. 
 
Krishnan, J., Rama, D. & Zhang, Y. (2008): Costs to comply with SOX Section 404. 
Auditing, vol. 27, nr 1, s. 169–186.  
 
Lander, G. (2003): What is Sarbanes-Oxley? McGraw-Hill Trade. 
 
Lang, M. & Lundholm, R. (1993): Cross-sectional determinants of analyst ratings of 
corporate disclosures. Journal of Accounting Research, vol. 31, nr 2, s. 246–271. 
 
Lundahl, U. & Skärvad P-H. (1999): Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer. Lund: Studentlitteratur AB, s. 150–152.  
 
McMullen, D. A. &  Raghunandan, K. (1996): Enhancing audit committee 
effectiveness. Journal of Accountancy, vol. 182, nr 2, s. 79–81. 
 
McMullen, D. A., Raghunandan, K. & Rama, D. V. (1996): Internal Control Reports 
and Financial Reporting Problems. Accounting Horizons, vol. 10, nr 4, s. 67–75. 
 
OECD (2004): Corporate Governance. A Survey of OECD Countries. Paris. OECD 
 

http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-05041?func=meta-3&short-format=002&set_number=007708&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-05041?func=meta-3&short-format=002&set_number=007708&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-05041?func=meta-3&short-format=002&set_number=007708&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-05041?func=meta-3&short-format=002&set_number=007708&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-05041?func=meta-3&short-format=002&set_number=007708&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-05041?func=meta-3&short-format=002&set_number=007708&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XYJABVNVYQSU6V13JEAJLEE8BGEPSJLBB3YITHDDET57BTDNED-05041?func=meta-3&short-format=002&set_number=007708&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/JXEXV96ME5PX1UQQQFG3SN69D9TVJC5KJYLH46S662IEA83KH4-62346?func=lateral-link&doc_number=017793215&line_number=0006
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/JXEXV96ME5PX1UQQQFG3SN69D9TVJC5KJYLH46S662IEA83KH4-62348?func=lateral-link&doc_number=017793215&line_number=0025
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/JXEXV96ME5PX1UQQQFG3SN69D9TVJC5KJYLH46S662IEA83KH4-62349?func=lateral-link&doc_number=017793215&line_number=0026
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/JXEXV96ME5PX1UQQQFG3SN69D9TVJC5KJYLH46S662IEA83KH4-62345?func=lateral-link&doc_number=017793215&line_number=0007
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/JXEXV96ME5PX1UQQQFG3SN69D9TVJC5KJYLH46S662IEA83KH4-62345?func=lateral-link&amp;doc_number=017793215&amp;line_number=0007
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/JXEXV96ME5PX1UQQQFG3SN69D9TVJC5KJYLH46S662IEA83KH4-62349?func=lateral-link&doc_number=017793215&line_number=0026
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01654101
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01654101
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/MNRX7YQ51HYRU4SBG22YCNUL1Y3NQA1IABGCHLDI4IHEEUN1R3-70908?func=meta-3&short-format=002&set_number=022704&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/MNRX7YQ51HYRU4SBG22YCNUL1Y3NQA1IABGCHLDI4IHEEUN1R3-70908?func=meta-3&short-format=002&set_number=022704&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/MNRX7YQ51HYRU4SBG22YCNUL1Y3NQA1IABGCHLDI4IHEEUN1R3-70908?func=meta-3&short-format=002&set_number=022704&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/MNRX7YQ51HYRU4SBG22YCNUL1Y3NQA1IABGCHLDI4IHEEUN1R3-70908?func=meta-3&short-format=002&set_number=022704&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/MNRX7YQ51HYRU4SBG22YCNUL1Y3NQA1IABGCHLDI4IHEEUN1R3-70908?func=meta-3&short-format=002&set_number=022704&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/MNRX7YQ51HYRU4SBG22YCNUL1Y3NQA1IABGCHLDI4IHEEUN1R3-70908?func=meta-3&short-format=002&set_number=022704&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/55JDAMTS3IBRVD9VXBP7HLUJ8JB5D9LS1MIYRKY5MUT5HLC12V-29334?func=meta-3&short-format=002&set_number=056620&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/55JDAMTS3IBRVD9VXBP7HLUJ8JB5D9LS1MIYRKY5MUT5HLC12V-64856?func=lateral-link&doc_number=027205926&line_number=0004
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/55JDAMTS3IBRVD9VXBP7HLUJ8JB5D9LS1MIYRKY5MUT5HLC12V-64854?func=lateral-link&doc_number=027205926&line_number=0005
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/55JDAMTS3IBRVD9VXBP7HLUJ8JB5D9LS1MIYRKY5MUT5HLC12V-29334?func=meta-3&short-format=002&set_number=056620&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XITQ5H4Y3NEXXC7XUEKPU7X5UL8MDFBP5CNLK73K6TYT3Q1FL7-47864?func=lateral-link&doc_number=052578765&line_number=0002
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XITQ5H4Y3NEXXC7XUEKPU7X5UL8MDFBP5CNLK73K6TYT3Q1FL7-47864?func=lateral-link&doc_number=052578765&line_number=0002
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XITQ5H4Y3NEXXC7XUEKPU7X5UL8MDFBP5CNLK73K6TYT3Q1FL7-47865?func=lateral-link&doc_number=052578765&line_number=0003
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XITQ5H4Y3NEXXC7XUEKPU7X5UL8MDFBP5CNLK73K6TYT3Q1FL7-47497?func=meta-3&short-format=002&set_number=103140&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XITQ5H4Y3NEXXC7XUEKPU7X5UL8MDFBP5CNLK73K6TYT3Q1FL7-47497?func=meta-3&short-format=002&set_number=103140&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XITQ5H4Y3NEXXC7XUEKPU7X5UL8MDFBP5CNLK73K6TYT3Q1FL7-47497?func=meta-3&short-format=002&set_number=103140&set_entry=000001&format=999
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/XITQ5H4Y3NEXXC7XUEKPU7X5UL8MDFBP5CNLK73K6TYT3Q1FL7-47497?func=meta-3&short-format=002&set_number=103140&set_entry=000001&format=999


73 
 

O´Reilly-Allen, M. & McMullen, D. (2002): Internal Control Reporting and Users´ 
Perception of Financial Statement Reliability. American Business Review, vol. 20, nr 1, 
s. 100–107.  
 
Pearce, J. A. II & Zahra, S. A. (1992): Board composition from a strategic Contingency 
Perspective. Journal of Management Studies, vol. 29, nr 4, s. 411–438.  
 
Raghunandan, K. & Rama, D. V. (1994): Management reports after COSO. The 
Internal Auditor, vol. 51, nr 4, s. 54–59. 
 
Raghunandan, K. & Rama, D. V. (2006): SOX Section 404 Material Weakness 
Disclosures and Audit Fees. Auditing, vol. 25, nr 1, s. 99–114.  
 
Raghunandan, K., Read, W. J. & Rama, D. V. (2001): Audit Committee Composition, 
"Gray Directors," and Interaction with Internal Auditing. [[cover story]]. Accounting 
Horizons, vol. 15, nr 2, s. 105–118.  
 
Schleifer, A. & Vishny, R. W. (1986): Large Shareholders and Corporate Control. 
Journal of political Economy, vol. 94, nr 3, s. 466–488.  
 
Schleifer, A. & Vishny, R. W. (1997): A Survey of Corporate Governance. The Journal 
of Finance, vol. 52, nr 2, s.737–783. 
 
Sneller, L. & Lagendijk, H. (2007): Sarbanes-Oxley Section 404 Costs of Compliance: 
a case study. Corporate governance: an international review, vol. 15, nr 2, s. 101–111. 
 
SPSS (2004): SPSS regression models 13.0. Chicago. SPSS. 
 
Swedish Corporate Governance Board (2009): Corporate Governance in the Nordic 
Countries. Tillgängligt på: 
http://www.corporategovernanceboard.se/documentation/publications [Hämtat 4 januari 
2010]. 
 
Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2001): Using Multivariate Statistics. Massachusetts. 
Allyn & Bacon. 
 
The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (1992): Cadbury 
Report (The Financial Aspects of Corporate Governance). Tillgängligt på: 
http://www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=132 [Hämtat 23 februari 2009]. 
 
The Financial Reporting Council (2005): Internal Control: Revised Guidance for 
Directors on the Combined Code. Tillgängligt på: 
http://www.frc.org.uk/documents/pagemanager/frc/Revised%20Turnbull%20Guidance
%20October%202005.pdf [Hämtat 26 februari 2009].  
  

http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/MNRX7YQ51HYRU4SBG22YCNUL1Y3NQA1IABGCHLDI4IHEEUN1R3-82813?func=lateral-link&doc_number=005704901&line_number=0025
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/MNRX7YQ51HYRU4SBG22YCNUL1Y3NQA1IABGCHLDI4IHEEUN1R3-82814?func=lateral-link&doc_number=005704901&line_number=0026
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/MNRX7YQ51HYRU4SBG22YCNUL1Y3NQA1IABGCHLDI4IHEEUN1R3-82811?func=lateral-link&doc_number=005704901&line_number=0007
http://www.nelliportaali.fi.proxy.shh.fi/V/MNRX7YQ51HYRU4SBG22YCNUL1Y3NQA1IABGCHLDI4IHEEUN1R3-82811?func=lateral-link&amp;doc_number=005704901&amp;line_number=0007


74 
 

Bilaga 1: Exempel på frivillig rapport över den interna kontrollen 
 
INTERN KONTROLL, RISKHANTERING OCH INTERNREVISION 
 
Koncernens interna kontroll är organiserad inom ramen för den månatliga 
rapporteringen, där det faktiska utfallet jämförs med det budgeterade och föregående års 
utfall. Den månatliga rapporteringen avstäms regelbundet mot bokföringen. Rapporterna 
distribueras månatligen till styrelsen. 
 

Riskhanteringen är integrerad i koncernens ledningssystem. Koncernen har en 
riskpolicy som fastställts av styrelsen. Den årliga riskinventeringen görs i samband med 
den årliga planeringen och budgeteringen. Riskhanteringen samordnas av en riskchef 
som rapporterar till ekonomi- och personaldirektörerna. Affärsriskerna beskrivs i 
affärsområdesöversikterna och andra finansiella risker. 
 

Internrevisionen är integrerad i koncernens ekonomifunktion. Varje koncernbolags 
controller är ansvarig för att lagar och förordningar samt koncernens anvisningar följs. 
Varje controller rapporterar om internrevision till koncernens ekonomidirektör. Vid 
behov kan internrevisionen förstärkas med köpta tjänster. Ekonomidirektören 
rapporterar internrevisionens iakttagelser till verkställande direktören och styrelsen. 
 

 
* Detta exempel är direkt hämtat ur en svenskspråkig årsberättelse, vilket inte är särskilt vanligt att 
förekommer, eftersom årsberättelserna på hemsidorna finns oftast enbart på finska och engelska. I 
undersökningen har dock endast finska årsberättelser ingått.  
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