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Sammanfattning 
 
Författare: Ylva Berglind, Therese Johansson och Elin Sandström 
 
Handledare: Olle Westin 
 
Titel: Sarbanes-Oxley Act – Lagens inverkan på två svenska bolag 
 
Problembakgrund: De senaste åren har det inträffat en rad olika redovisningsskandaler i 
USA där brott har begåtts, vilket har varit anledningen till att Sarbanes-Oxley Act bildades. 
Syftet med lagen är att återskapa allmänhetens förtroende för aktiemarknaden och att 
garantera att företagens finansiella rapporter innehåller tillförlitlig information. För att uppnå 
detta ställer lagen hårdare krav på redovisning och information till aktiemarknaden, ökade 
krav på revisorers oberoende, ökade krav på interna strukturer för revision samt hårdare straff 
för brott mot lagen. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka, beskriva och få ökad förståelse för hur SOX 
har påverkat svensk bolagsstyrning vad gäller personligt ansvar och intern kontroll. Då det 
krävs mycket ansträngningar för bolagen i form av arbete och resurser vill vi även undersöka 
om bolagen upplever att fördelarna med lagen är större än nackdelarna. 
 
Metod: Uppsatsen har upprättas utifrån en kvalitativ undersökning där information har 
samlats in från två företagsrepresentanter, uppsatsen består även av sekundärdata som hämtats 
från böcker, internet och årsredovisningar. 
 
Analys: SOX ställer högre krav på företagens interna kontroller än vad som gjorts tidigare 
och respondenterna är eniga om att lagen har inneburit en stor omställning av deras arbetssätt. 
Att det personliga ansvaret för VD och ekonomichef har ökat anser de inte har påverkat deras 
arbete i någon större omfattning, skillnaden ligger i att de nu behöver vara mer insatta i det 
dagliga arbetet.  
 
Slutsats: SOX har medfört ökade krav på internkontrollerna och granskningen av dessa. 
Vidare har lagen även inneburit stora kostnader för företagen vid implementeringsprocessen. 
Den har också medfört stora förändringar för de arbetssätt som tidigare tillämpades. Studien 
visar på att lagen anses uppfylla sitt övergripande syfte där sektion 404 leder till 
förtroendehöjande effekter. Den ökade dokumentationen och det personliga ansvaret för VD 
och ekonomichef medverkar även det till ökat förtroende.  
 



  

Förkortningar 
 
COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
 
EEG – Europeiska Ekonomiska Gemenskapen 
 
GAAP – General Accepted Accounting Principles 
 
IAS/IFRS – International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards 
 
Nasdaq – The National Association of Securities Dealers 
 
NYSE – New York Stock Exchange 
  
PCAOB – Public Company Accounting Oversight Board  
 
SEC – The United States Securities and Exchange Commission 
 
SOX – Sarbanes-Oxley Act of 2002  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Bolagen Enron och Worldcom var inblandade i två stora företagsskandaler under början av 
2000-talet. Världens mest ansedda revisionsföretag, Arthur Andersen, var som reviderande 
företag även de inblandade i skandalerna. Enron, som var ett amerikanskt energibolag, 
genomförde tillsammans med revisorer från Arthur Andersen avancerade och välplanerade 
brott mot olika företagslagar såsom bokföringsbrott och korruption.1 Bland annat handlade det 
om att försköna Enrons resultat genom att dölja skulder på 500 miljoner dollar och att bokföra 
framtida intäkter till ett diskonterat nuvärde om 580 miljoner dollar.2 Skandalen hos företaget 
Worldcom, som var USA:s näst största teleoperatör för långdistanssamtal, berodde på att de 
använda sig av ett bokföringsarbete som strider mot redovisningsreglerna GAAP. De flyttade 
bland annat kostnader till balansräkningen som förbättrade Worldcoms kassaflöde med totalt 
3,8 miljarder dollar.3 Alla tre företag begärdes i konkurs 2002.4 
 
Som ett resultat av dessa redovisningsskandaler bildades lagen Sarbanes-Oxley Act of 20025 
vilken trädde i kraft för amerikanska bolag 2005 och för icke-amerikanska bolag 2006.6 Den 
bildades med anledning av offentlighetens reaktioner på företagsskandalerna och gäller för 
både amerikanska och icke-amerikanska publika bolag som har värdepapper registrerade på 
den amerikanska börsen.7 Tillsynsmyndigheten PCAOB inrättades i samband med införandet 
av SOX vars uppgift är att kontrollera revisorernas arbete.8  
 
När SOX bildades fanns även den stora depressionen i åtanke då många amerikanare såg 
börsen som en indikator på landets välfärd förstördes därmed deras förtroende både för 
aktiemarknaden och för USA:s ekonomi. Efter börskraschen var många ansträngningar 
tvungna att göras, bland annat att reglera aktiemarknaden genom att införa organisationer som 
utförde kontroller av börsen. Därmed bildades SEC9 vars uppgift är att skydda investerare 
samt att bibehålla rättvisa, ordning och effektiva marknader.10  
 
 

                                                
1 www.bbcnews.com, Enron scandal at-a-glance (2006-11-15) 
2 www.cnn.com, Explaining the Enron bankruptcy (2006-11-15) 
3 www.di.se, Så här fuskade Worldcom (2006-11-15) 
4 www.cnn.com, Explaining the Enron bankruptcy (2006-11-15) 
5 www.ub.oru.se, What is Sarbanes-Oxley? s 1 f (2006-11-15) 
6 www.nea.nu, Sarbanes-Oxley Act och dess inverkan på svenska företag (2006-10-31) 
7 www.ub.oru.se, What is Sarbanes-Oxley? s 1f (2006-11-15) 
8 Blomberg, Svernlöv (2003) Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda krav på redovisningsskandalerna s 23 ff 
9 Jackson, Fogerty (2005) s 2  
10 www.sec.gov, About the SEC (2006-11-15) 
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1.2 Problemdiskussion 
 
De bolag som ska följa lagen är börsnoterade på NYSE och Nasdaq11 eller har tagit upp 
publika lån i USA.12 Detta gör att även svenska bolag blir påverkade även om bolaget i sig 
inte är noterat, det räcker med att de är dotterbolag till ett bolag noterat på den amerikanska 
börsen.13 I Sverige är det cirka femton bolag som påverkas, vilket även indirekt berör de 
svenska revisionsbolag som reviderar bolaget.14 
 
Syftet med lagen är att återskapa allmänhetens förtroende för aktiemarknaden samt garantera 
att företagens finansiella rapporter innehåller tillförlitlig information. 15  Detta ska uppnås 
genom hårdare krav på redovisning och information till aktiemarknaden, ökade krav på 
revisorers oberoende, ökade krav på interna strukturer för revision samt hårdare straff för 
brott mot lagen.16 Genom att följa lagen kan företagen även erhålla en ökad effektivitet och 
konkurrensfördelar i form av ökat förtroende. Två av de viktigaste sektionerna i SOX är 
sektion 404 som berör internkontrollen i företagen och sektion 302 där personligt ansvar för 
VD och ekonomichef regleras. Det är också dessa två delar som innebär störst arbete och 
förändring för företagen. 17  Sedan lagen började tillämpas har det blivit hårdare krav på 
revisionsbyråernas arbete och att VD och ekonomichef måste garantera att bolagens års- och 
kvartalsrapporter är riktiga och inte missvisande.18 Liknande influenser kan ses i EUs åttonde 
direktiv som reglerar bolagsstyrning och revision, vilket nu har moderniserats bland annat på 
grund av företagsskandalerna.19 En svensk VD och ekonomichef kan komma att stämmas för 
fel och brister i redovisningen både enligt det svenska regelverket och den amerikanska 
lagen20 där de kan riskera höga böter eller upp till 20 års fängelse.21 En svensk revisor kan 
även denne komma att ställas till svars i USA för fel som de har begått i sin granskning. De 
blir därmed rättssubjekt i två rättssystem. 22  Även Sverige har sedan 2005 en kod för 
bolagsstyrning men till skillnad från den amerikanska lagen är den inte tvingande och ställer 
inte lika hårda krav som SOX gör.23 
 
Företagens internkontroll är enligt den amerikanska organisationen COSO, vilken bland annat 
utvecklar rekommendationer gällande redovisning, grunden till ett fungerande och välmående 
företag och som resulterar i ökad effektivitet i företagens olika processer samt mer kvalitativa 
finansiella rapporter.24 Något som är intressant att undersöka med anledning av ovanstående 
är om företagen har upplevt någon förbättring av den interna styrningen efter införandet av 

                                                
11 www.deloitte.com, Sarbanes-Oxley (2006-10-31) 
12 Lander (2003) s 2  
13 www.nea.nu, Sarbanes-Oxley Act (SOX) och dess inverkan på svenska företag (2006-10-31) 
14 Hallsenius (2002) Svenska bolag stäms i USA s 17 
15 Lander (2003) s 1 f  
16 Blomberg, Svernlöv (2003) Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda krav på redovisningsskandalerna s 23 
17 www.nea.nu Sarbanes-Oxley Act (SOX) och dess inverkan på svenska företag (2006-10-31) 
18 Lander (2003)  s 1 ff  
19 Brännström, Det krävs ökad tydlighet och mer långtgående åtgärder! s 41 
20 Hallsenius (2002) Svenska bolag stäms i USA s 17 
21 Lander (2003) s 9 
22 Hallsenius (2002) Svenska bolag stäms i USA s 17 
23Lander (2003) s 9  
24 www.coso.org, Internal Control - Integrated Framework Executive Summary (2006-11-15) 
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SOX sektion 404 och hur de ser på det ökade ansvaret, sektion 302, för VD och ekonomichef. 
Implementeringen av lagen och det fortlöpande arbetet kräver stora resurser i form av tid och 
pengar för företagen och det går då att diskutera om företagen anser att fördelarna med SOX 
är större än nackdelarna.  
 

1.3 Forskningsfrågor 
 

• Vilken betydelse har SOX fått för de svenska bolagens styrning?  
- Hur har sektion 404 påverkat de svenska bolagens internkontroll?  
- Hur påverkas VD:ns och ekonomichefens arbete av sektion 302 som gäller personligt    
  ansvar? 
 

• Vilka fördelar respektive nackdelar ser företagen med SOX? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva och få ökad förståelse för hur SOX har 
påverkat svensk bolagsstyrning vad gäller internkontroll och personligt ansvar. Vidare vill vi 
undersöka om företagen upplever att fördelarna av regelverket är större än nackdelarna med 
tanke på att det krävs stora ansträngningar för företaget i form av tid och pengar. Vi har valt 
att avgränsa oss till två svenska företag som har anpassat sin internredovisning till SOX.   
 

1.5 Målgrupp 
 
Uppsatsen vänder sig till personer med ett intresse för SOX samt med en förkunskap inom 
ämnet företagsekonomi, vilket främst innebär ekonomistudenter samt personer med arbeten 
inom området redovisning. 
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2. Metod  
 

2.1 Ämnesval samt val av studieobjekt 
 
SOX är högst aktuell i och med att det nyligen har blivit obligatoriskt för alla företag noterade 
på den amerikanska börsen att tillämpa dessa regler i det dagliga arbetet. Vi har inte fått 
någon större kunskap om vad SOX innebär under vår utbildning och ansåg därför att det var 
viktigt för oss att lära oss mer om denna lag. Både av nyfikenhet och för att vara bättre 
förberedda inför kommande arbetsliv inom ekonomi och redovisning. 
 
Vi har intervjuat två företag, vilka är TeliaSonera och AstraZeneca, som är noterade på den 
amerikanska börsen för att se hur SOX har förändrat deras arbete och rutiner. Att vi valde just 
dessa företag beror på att de är stora inom sin bransch och att de är tvungna att tillämpa SOX.  
 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
 
Eftersom de resultat vi kommer fram till kan påverkas av både våra egna och 
intervjupersonens tidigare erfarenheter pekar det mot ett subjektivt synsätt. Våra slutsatser 
kommer inte automatiskt kunna tillämpas på liknande situationer eftersom det inte är en 
övergripande studie utan endast behandlar ett fåtal företag med olika förutsättningar och 
egenskaper. Hermeneutiken förklarar detta som ett samhällsvetenskapligt synsätt där 
forskaren ser på verkligheten subjektivt25 . Med hänsyn till forskningsfrågorna, syfte och 
avgränsning söker vi en ökad förståelse för hur SOX har påverkat svenska företag och vi har 
med hjälp av intervjuer försökt tolka och förstå vårt problemområde och på så sätt få en 
helhetsbild och därmed insikt i den undersökta situationen. Detta stämmer överens med vad 
Patel anser vara i linje med hermeneutiken då hon menar att människor går att förstå genom 
att tolka och beskriva hur tillvaron kommer till uttryck i språk och handling. Vidare är 
helheten i forskningsproblemet viktigt inom hermeneutiken. 26  Vårt syfte är som tidigare 
nämnts av beskrivande karaktär då vi vill redogöra för hur SOX har påverkat två företag och 
vilka fördelar och nackdelar de anser finnas med lagen. Enligt Patel kännetecknas det 
hermeneutiska synsättet av just detta tillvägagångssätt när det gäller att behandla 
problematik27.  
 

2.3 Angreppssätt 
 
Vi har utifrån vår teoretiska referensram skaffat oss kunskap för att kunna formulera relevanta 
forskningsfrågor och även frågor till intervjuerna. Vi har därefter sökt finna orsakssamband 
mellan teori och empiri. Vårt analysarbete startade med att studera det empiriska materialet 

                                                
25 Saunders et al. (2003) s 83 ff 
26 Patel, Davidsson (2003) s 29 f 
27 ibid 
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som vi samlat in från intervjuerna. Därefter använde vi teorin för att öka förståelsen 
ytterligare och sökte efter kopplingar, samband, likheter och olikheter mellan den och den 
inhämtade empirin, därifrån har vi sedan kunnat dra slutsatser. Ett sådant tillvägagångssätt där 
utgångspunkten är teori som sedan skapar empiri benämns deduktivt angreppssätt28. 
 

2.4 Kvalitativ metod 
 
För att fånga helhetsbilden av regelövergångens påverkan på bolagsstyrning i företagen har vi 
använt oss av en kvalitativ metod. Metoden syftar till att gå på djupet29 och datainsamlingen 
fokuserar på data i form av intervjuer30 som utförs med ett fåtal respondenter31. Det föll sig 
naturligt att välja fallstudier som forskningsstrategi då syftet var att beskriva och skapa 
förståelse för lagen utifrån endast två företag. En fallstudie ger svar på frågorna vad och hur32 
och sådana studier innebär att forskaren utgår ifrån ett helhetsperspektiv och försöker få så 
omfattande information som möjligt33. Syftet med denna studie är att undersöka, beskriva 
samt att få en ökad förståelse för SOX, vilket vi har fått genom våra intervjuer med företagen. 
De data som har erhållits genom fallstudierna har använts till att analyseras och tolkas för att 
förbättra förståelsen i ämnet. Genom intervjuer med våra respondenter förvärvade vi en bild 
av situationen i företagen som efter tolkning kunde beskrivas och analyseras i uppsatsen.  
 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Val av material 
 
Uppsatsen består av både primär- och sekundärdata, de primärdata som använts är 
information hämtad ifrån intervjuer och sekundärdata ifrån böcker, vetenskapliga artiklar 
samt olika internetsidor. Böckerna som använts har vi sökt efter och hittat i bibliotekets 
katalog där sökordet var SOX, den litteratur som använts till metodkapitlet har introducerats 
för oss under utbildningens gång. De primärdata vi har använt har tagits fram för att 
tillsammans med sekundärdata bygga studiens empiri och besvara forskningsfrågorna. Den 
sekundärdata som tillämpats har även använts för att få fram en bra teoretisk bakgrund till 
undersökningens empiri. Det som skiljer dessa två ifrån varandra är att primärdata är 
information insamlad av författarna för just denna undersökning 34  och sekundärdata är 
tidigare sammanställd information med ett annat syfte35. 
 
 

                                                
28 Patel, Davidsson (2003) s 23 f 
29 Saunders et al. (2000) s 118 
30 Ibid s 14 
31 Svenning (2000) s 81 
32 Patel, Davidsson (2003) s 93 f 
33 Ibid s 54 
34 Christensen et al. (2001) s 102 ff  
35 Ibid s 88 ff 
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2.5.2 Urval 
 
För att undersöka hur SOX har påverkat företag i Sverige har vi använt oss av företag som 
uppfyller kriteriet om att tillämpa SOX. I och med detta har företagen valts ut enligt ett icke 
sannolikhetsurval36. I Sverige är det endast ett fåtal företag som än så länge tillämpar SOX, 
vilka dessa är fann vi i en artikel i Veckans Affärer, och vi valde ut några av dessa. I 
undersökningens inledande fas kontaktade vi företagen via telefon och fick på så sätt tag på 
rätt personer. Dessa valdes ut av företagen själva och är alla ansvariga för SOX på respektive 
företag och har därför goda kunskaper i ämnet. Från början var det tänkt att vi skulle 
intervjua fyra företag då vi hade blivit lovade detta, men på grund av att två av personerna i 
brist på tid inte kunde svara på intervjuerna fick empirin endast bestå av två respondenter. De 
övriga företag vi till en början tog kontakt med var Swedish Match, ABB, Stora Enso, och de 
ansåg sig inte ha tid att intervjuas, ett av dessa företag svarade varken på våra e-mail eller 
telefonsamtal, och dessa uteslöts då automatiskt.  
 

2.5.3 Intervjuer  
 
Då vår avsikt var att få så omfattande information som möjligt om det valda ämnet samt att 
vi valt att göra fallstudier, där det krävs mer specifik information om ett företag, föll det sig 
naturligt att göra intervjuer som genererar kvalitativa data. Intervjuerna genomfördes via e-
mail där respondenterna fick svara på förberedda frågor och där de även fick möjlighet att 
lägga fram egna åsikter och synpunkter om SOX. Denna form av intervju benämns 
strukturerad intervju 37 . Vid framställandet av intervjufrågorna försökte vi undvika att 
ställa ”ja”- och ”nej”-frågor och ledande frågor, istället använde vi oss av utforskande och 
öppna frågor för att få svar som är av betydelse för forskningsfrågorna och syftet. Vi bad 
även om att få återkomma till respondenterna med eventuella följdfrågor. Då företagen inte 
hade så mycket tid över för att kunna ge besöksintervjuer gav vi som förslag att genomföra 
intervjuerna via e-mail då de kunde besvara frågorna när de själva hade tid. Vi antog att de 
inte skulle ha tid med telefonintervju eftersom det tar ungefär lika lång tid som en 
besöksintervju. Svar från en mailintervju blir förmodligen inte lika omfattande som om vi 
hade använt oss av en personlig intervju och det är möjligt att vi på grund av det gått miste 
om viktig fakta. Vi förlorade även möjligheten att reda ut eventuella missförstånd men 
respondenten fick i stället möjlighet att ta sig den tid denne behövde för att besvara frågorna. 
Även om respondenterna haft lång tid på sig att svara behöver det dock inte betyda att de 
svarat på frågorna utan att stressa. Eftersom vi inte träffats personligen och det ”bara” 
handlar om e-mail kan det hända att ambitionen från respondenterna som svarar inte blir lika 
hög. Ett annat problem med e-mailintervjuer är att svaren kan ta lång tid att få in. Vi har 
utgått ifrån de intervjuade företagens perspektiv för att ta fram den information vi behövde. 
Om vi istället utgått ifrån omgivningens perspektiv hade vi till exempel kunnat intervjua 
revisorer eller intressenter till företaget. Intervjun med TeliaSonera blev kortare än den med 
AstraZeneca, dock anser vi att den blev lika innehållsrik. 
 

                                                
36 Christensen et al. (2001) s 109 
37 Saunders et al. (2003) s 246 f 
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2.6 Trovärdighet 

2.6.1 Validitet  
 
När en undersökning görs är det många faktorer som påverkar undersökningens validitet, det 
vill säga hur bra den fångar verkligheten.38 Detta innebär att forskaren undersöker det som 
avses att undersökas.39 Vi har genom att använda oss av olika källor till sammanställandet av 
vår referensram och genom att intervjua olika respondenter ökat validiteten. Begreppet 
validitet gäller hela forskningsprocessen, att tolka, förstå och beskriva uppfattningar40. När vi 
kontaktade företagen var vi noggranna med att få intervjua de personer som är väl insatta i 
ämnet. För att vi verkligen skulle besvara studiens frågeställningar utformades 
intervjufrågorna efter referensramen, problemdiskussion och syfte vilket ökade möjligheterna 
att svaren skulle bli relevanta för undersökningen. För att respondenterna skulle få möjlighet 
att förbereda sig och bli mer insatta i vår undersökning och dess syfte skickade vi frågorna 
två veckor innan vi var tvungna att sammanställa informationen. Slutligen fick de intervjuade 
personerna läsa igenom arbetet så att vi kunde vara säkra på att vi i empirin återgett 
informationen korrekt, vi fick dock inget svar och antog då att intervjuerna angetts på ett 
riktigt sätt, något som stärker validiteten ytterligare. 
 

2.6.2 Reliabilitet 
 
God reliabilitet kännetecknas av att undersökningen blir densamma oavsett vem som utför 
den41 samt att undersökningen är tillförlitlig.42 Vi har undersökt två företag för att ha ett 
bredare underlag att jämföra och analysera utifrån vilket ökar tillförlitligheten då vi får två 
personers syn på hur lagen har påverkat företagen. Vi är dock medvetna om att endast 
undersöka två företag inte ger en tillräckligt bra grund för att kunna dra generella slutsatser 
om hur övergången till SOX har påverkat företagen. Något som till stor del avgör 
tillförlitligheten i en studie är intervjuarens förmåga att genomföra en bra intervju.43 Vid 
besöksintervjuer kan så kallade intervjuareffekter uppstå där respondenten påverkas av 
intervjuarens närvaro.44 Då vi har intervjuat via e-mail behöver vi inte oroa oss över sådana 
effekter. Vidare har vi försökt att tänka på vårt språk och att vi formulerat frågorna på så sätt 
att de inte skulle vara ”ledande” då det kan resultera i att respondenten svarar det som 
förväntas av denne. Detta kan enligt Eriksson leda till att undersökningens resultat blir 
missvisande45. Eftersom vi använt oss av mailintervjuer kan missuppfattningar beträffande 
våra frågor ha förekommit då vi inte kunnat förtydliga frågorna vid behov. Det kan även vara 
så att vi tolkar respondentens svar fel, detta har vi dock försökt undvika genom att låta 
respondenterna läsa igenom det färdiga materialet. Vi har vidare inte lagt in våra personliga 
åsikter i intervjun samt att respondenterna fick god tid på sig att besvara frågorna vilket ger 

                                                
38 Svenning (2000) s 60 
39 Saunders et al. (2003) s 101 f 
40 Patel, Davidsson (2003) s 98 ff 
41 Gustafsson (2004) s 101 
42 Saunders et al. (2003) s 101f 
43 Patel, Davidsson (2003) s 101 ff 
44 Svenning (2000) s 113 f 
45 Eriksson  (2001) s 158 
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en högre reliabilitet eftersom de då de inte behövde känna sig stressade utan kunde svara 
eftertänksamt och även rådfråga kollegor om det var något de själva inte kunde svara på.  
 

2.7 Källkritik 
 
Det är av stor vikt att genomgående vara kritisk till den information och data som använts i 
studien. Vi har i utformandet av uppsatsen försökt vara objektiva men är samtidigt medvetna 
om att våra erfarenheter kan ha påverkat resultatet. Olika personer tolkar information på olika 
sätt och det är därför möjligt att ett annat resultat skulle ha framkommit om samma studie 
utfördes av någon annan, detta är något läsaren bör ha i åtanke. 
 
I teoriavsnittet använder vi oss av sekundärdata där nackdelen kan vara att den är insamlad, 
tolkad och analyserad för ett annat syfte än vad vi har, vilket gör att objektiviteten till viss del 
kan ifrågasättas. Det som stärker trovärdigheten vad gäller sekundärdata, främst böcker, är att 
de troligtvis redan tidigare blivit granskade av flertalet personer. Vi har även använt oss av 
artiklar publicerade i tidskrifterna Balans och Veckans affärer. Artiklarna i dessa bör granskas 
kritiskt då många av författarnas egna åsikter lyser igenom. Sakfakta publicerade på 
revisionsbyråernas och de internationella tillsynsorganens hemsidor anser vi dock vara 
tillförlitliga då de är erkända byråer med stor erfarenhet.   
 
Vår empiri beträffande företagen kan i viss mån vara partisk då företagen inte vill lämna ut 
ofördelaktiga uppgifter om verksamheten. Den information vi fick från intervjuerna bör 
givetvis noga granskas, vi ser dock inte att det skulle finnas någon anledning för dem att 
försköna svaren i de frågor vi har använt i intervjuerna. För att vara säkra på att undvika detta 
har vi tänkt på att före intervjun läsa in oss på ämnet.  
 
Intervjuerna gjordes via e-mail och vi är medvetna om att denna metod inte är lika säker som 
besöksintervjuer då vi bland annat förlorar chansen att direkt ställa följdfrågor samt att 
respondenterna inte kunde svara lika fritt. Däremot fick respondenterna chans att fundera 
länge på svaren och då minskar risken att glömma viktig fakta. Respondenterna som valdes ut 
var två från varandra oberoende parter och det bidrar till att vår insamlade information 
stämmer till högre grad. Dessa respondenter var de personer på företaget som var mest insatta 
i SOX. Vår förmåga som intervjuare är begränsad på grund av liten erfarenhet, detta har dock 
inte lika stor påverkan vid mailintervjuer som vid besöksintervjuer. 
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3. Referensram 
 
I vår referensram kommer vi att behandla den teoretiska bakgrund och lagtext som ligger till 
grund för att öka vår förståelse för den amerikanska lagstiftningen SOX. Då det inte finns 
någon generell redovisningsteori använder vi oss av den institutionella teorin som förklarar 
samspelet inom institutioner och organisationer, detta för att beskriva hur individer och 
företag rättar sig efter lagar och regler. Den behövs även för att förklara att stora 
omställningar inom en institution eller organisation kräver mycket arbete då det kan ta väldigt 
lång tid att förändra invanda beteenden och rutiner. Sedan följer en beskrivning av begreppen 
bolagsstyrning och internkontroll vilka är i fokus i lagen samt att uppsatsens forskningsfrågor 
och syfte behandlar dessa två begrepp som regleras i sektion 404. COSOs ramverk beskrivs i 
avsnittet intern kontrollen, ramverket ska inte ses som en allmän bestämmelse om hur 
implementeringen av SOX ska gå till, utan det är upp till varje företag att anpassa sin 
implementeringsprocess efter det som passar dem bäst. För att förstå bakgrunden till SOX har 
vi även behandlat två amerikanska tillsynsorgan i studien, SEC och PCAOB, detta för att 
lättare få en överblick över dem som reglerar lagen och kontrollerar att den följs. Eftersom 
SOX är studiens huvudämne följer därefter en beskrivning av ett urval av lagens sektioner för 
att få en förståelse för vad den innebär och om hur den används i svenska bolag. Slutligen 
innehåller kapitlet även en beskrivning av EUs åttonde bolagsdirektiv som även det är 
tvingande för bolag och reglerar framställandet av finansiella rapporter. 
 

3.1 Institutionell teori 
 
Inom redovisningsområdet finns ingen generell förklarande teori, vilket kan bero på att 
redovisningen är mycket komplicerad då den påverkas av historisk utveckling, olika syften 
och kulturella skillnader. En teori som visar utvecklingen inom redovisningsområdet är den 
institutionella teorin, där två dominerande begrepp är institutioner och organisationer. 46 
Teorin bygger på ett legitimitetsfenomen, genom att framhålla regler och värden samt 
förhållandet mellan individ, organisation och samhälle belyses både de yttre och inre sidorna 
av fenomenet.47 Institutionerna kan liknas vid spelreglerna i ett samhälle, det vill säga de 
begränsningar som människor inrättar för att uppge formerna för det mänskliga samspelet. De 
ger en struktur åt samhället och förmedlar en vägledning för samspelet mellan människor så 
att de i olika situationer vet hur de ska bära sig åt. Institutionerna kan delas upp i formella och 
informella där de formella institutionerna kännetecknas av politiska, juridiska och 
ekonomiska regler som är utformade av människor medan de informella institutionerna utgörs 
av sedvänjor och beteendenormer. Institutionerna kan sägas vara generella ramverk och inom 
dessa ramverk kan organisationerna utföra sina handlingar.48 Scott som är en framträdande 
forskare inom området har i sitt utformande av ramverket ett analytiskt angreppssätt. 
Ramverket uppmärksammar tre element som är byggstenar i den institutionella teorin, vilka är 
den kulturell-kognitiva pelaren, den reglerande pelaren och den normativa pelaren. I alla 
institutionella system samverkar de tre elementen för att bibehålla stabilitet i det sociala livet. 

                                                
46 North (1993) s 18 
47 Abrahamsson,  Andersen (2005) s 217 
48 North (1993) s 16 ff 
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Den kognitiva pelaren handlar om att institutionalisering följer ett mönster genom 
förutsättningen av rutiner, regler och gemensamma språk vilket leder till att det egna 
beteendet tas för givet vilken i sin tur skapar regler som utgör grunden för verkligheten. Den 
reglerande pelaren är tvingande och innebär att individen och företag styrs av lagar, vilket 
leder till att de rättar sig till regler för att uppnå belöningar eller för att undvika straff. Den 
normativa pelaren utgår från professionalism och den visar vad som är ett önskvärt beteende 
utan att de är tvingande. Här spelar etiken en stor roll där det inte endast handlar om att 
undvika att göra det som är fel, utan det ska också finnas en strävan efter att göra det som är 
rätt. I yrkesroller bildas normativa regler som utgör standardiseringar för professionellt 
handlande, som exempelvis inom revisionsyrket. Detta kan återspeglas i de 
redovisningsskandaler som ägde rum i USA då företagsledningarna och revisorerna vilseledde 
aktiemarknaden och uppträdde omoraliskt och oetiskt. 49  
 
Organisationerna ger i likhet med institutionerna en struktur för mänsklig samverkan, 
skillnaden är dock att organisationerna utvecklats utifrån institutionernas ramar. 
Organisationerna bildas således med utgångspunkt i det institutionella ramverket, av individer 
och grupper med syftet att uppnå mål. 50  Organisationerna är därmed ett resultat av 
institutionerna. Detta tydliggör att inom institutionell teori ses organisationerna som öppna 
system vilka är kraftigt påverkade av deras omgivning. Det strävas här efter effektivitet, i det 
verkliga livet begränsas dock effektiviteten av sociala och kulturella aspekter. De regler som 
utgörs av institutionerna blir ett hinder i effektiviseringen. Sammanfattningsvis kan sägas att 
institutionell teori framhåller att en organisation är en produkt av idéer, värdesystem och 
värdeuppfattningar, det vill säga av sociala konstruerade fenomen. Organisationerna tenderar 
till att bli likformiga sin omgivning på flera sätt, dels genom olika tvång och regler, dels 
genom att efterlikna andra organisationer och även genom att rätta sig efter olika 
normsystem.51 
 

3.2 Bolagsstyrning 
 
En allt mer internationaliserad aktiemarknad och ett ökat internationellt bolagsägande har 
tillsammans med de uppmärksammade bolagsskandalerna gjort bolagsstyrning till ett aktuellt 
ämne.52 Med en ökad ägarspridning ökar risken att bolagen inte styrs efter ägarnas intressen 
vilket har resulterat i att koder för bolagsstyrning har införts i länder både i Europa och i 
övriga världen.53 Det finns inte angivet någonstans vad som utgör god bolagsstyrning men det 
har tagits fram vägledande regelverk som behandlar frågor om ämnet. Bolagsstyrning 
innefattar bestämmelser om hur ett bolag ska styras och att det ska göras på ett sådant sätt att 
ägarnas krav på avkastning av det investerade kapitalet uppfylls. Bolagets styrelse har en 
central roll, men även funktioner som bolagsstämma, revisionsutskott och revision av bolaget 
är i fokus.54 
 
                                                
49 Scott (2003) s 134 ff 
50 North (1993) s 16 ff 
51 Abrahamsson, Andersen (2005) s 218 f 
52 Svernlöv (2006) s 21 
53 www.bolagsstyrningskollegiet.se, Bolagsstyrning (2006-11-15) 
54 Svernlöv (2006) s 21 f 
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3.3 Internkontroll   
 
Begreppet ”god intern kontroll” används flitigt av företagsledningar men trots detta är det inte 
särskilt lätt att förklara vad det i själva verket innebär. Ett ramverk för internredovisning som i 
princip har blivit internationellt accepterat är det som den amerikanska organisationen, inom 
den privata sektorn, COSO har tagit fram. 55  COSO grundades 1985 för att utveckla 
rekommendationer för publika företag och deras oberoende revisorer, rekommendationerna 
ska förbättra kvaliteten i de finansiella rapporterna, de interna kontrollerna samt inom 
bolagsstyrningen.56 COSOs ramverk är inte obligatoriskt enligt SOX men det är ett mycket 
användbart system för att etablera goda interna kontroller inom en organisation. Syftet med 
den interna kontrollen är enligt COSO att åstadkomma effektivitet i företagets olika processer, 
vilket bland annat innebär att företagen uppnår sina uppsatta mål och säkrar företagets 
tillgångar. En bra internkontroll kan generera i att företaget ökar dess effektivitet och minskar 
onödig förbrukning av resurser. Vidare leder det till att de finansiella rapporterna baseras på 
pålitliga data och därför blir mer tillförlitliga. Internkontroll ska även syfta till att gällande 
lagar och regler efterföljs. Den interna kontrollen består, enligt COSO, av fem komponenter 
som kan urskiljas i hur ledningen driver företaget och är integrerade i ledningens arbete. De 
fem komponenterna är kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt granskning. Fyra av dessa komponenter verkar horisontellt i 
organisationen och den femte, information och kommunikation, fungerar som en 
samverkande kanal. Den verkar vertikalt i organisationen genom att ledning och resterande 
personal kommunicerar och informerar varandra fram och tillbaka om vad som händer och 
sker i företaget. De fem olika komponenterna är:                                                                                                                                                    
 

3.3.1 Kontrollmiljön 
 
Grunden för en bra internkontroll är den existerande interna kontrollmiljön i en organisation. 
Något som har stor betydelse för hur den interna kontrollmiljön yttrar sig är organisationens 
historia och kultur. Det är väldigt viktigt att organisationen har tydligt uttalade etiska 
värderingar samt att en stark uppförande kod etableras. En sådan kod beskriver de etiska 
reglerna som gäller för organisationen, en uppförandekod är viktig för att få en väl fungerande 
bolagsstyrning. Icke existerande eller ineffektiva kontroller, hög decentralisering, svag 
internredovisning och obefintliga straff för olämpligt beteende kan leda till att de anställda 
endast ser till sitt eget intresse eller till och med begår brott. 57 
 

3.3.2 Riskbedömning 
 
Varje företag utsätts för olika sorters risker, både interna och externa, som måste bedömas. 
Eftersom faktorer runt omkring företaget hela tiden förändras är det nödvändigt att kunna 
identifiera och hantera riskerna som detta innebär. Exempel på områden som kan förändras är 

                                                
55 Moeller (2004) s 125 ff 
56 www.coso.org (2006-11-27) 
57 Moeller (2004) s 125 ff 
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industri, regleringar och arbetsförhållanden.58 Riskbedömningar ska göras inom alla nivåer i 
organisationen. Enligt COSO kan riskbedömningsprocessen delas in i tre olika steg vilka är 
att först uppskatta riskens betydelse, sedan bedöma sannolikheten att risken uppkommer och 
slutligen avgöra hur risken ska undvikas. 
 

3.3.3 Kontrollaktiviteter 
 
Kontrollaktiviteter är de policys och procedurer som ser till att ledningens beslut för hur risker 
ska undvikas verkställs, kontrollaktiviteter ska existera inom alla nivåer i organisationen. Det 
finns många olika sorters aktiviteter som kan tillämpas, ingen är rätt eller fel utan de som 
passar bäst just för en specifik organisation används. Några aktiviteter som föreslås av COSO 
är granskning av ledningens arbete, att chefer på olika avdelningar ska korrigera de brister 
som upptäcks av olika kontrollsystem, fördela arbetsuppgifter mellan olika personer eller 
funktioner för att minska risken för uppkomna fel samt fysisk kontroll av företagets tillgångar. 
Kontrollaktiviteterna är nödvändiga för att kunna härleda riskerna till respektive del i 
organisationen. 
 

3.3.4 Information och kommunikation 
 
Det är viktigt att lämplig information kommuniceras både uppåt och nedåt i organisationen.  
Exempel på enklare informationssystem är lönelistor, inventeringar, betalningsrapporter och 
inbetalningsrapporter. En central del av kommunikationen är den där personalen får 
regelbundna meddelanden av ledningen om att deras ansvar för de interna kontrollerna är 
viktiga. Det krävs också kommunikation med externa parter, oftast räcker det med vardagliga 
konversationer, så som med kunder, leverantörer, banker och aktieägare. Utifrån detta kan 
rapporter innehållande operationell och finansiell information sammanställas. 59 
 

3.3.5 Granskning  
 
De interna kontrollsystemen behöver granskas för att eventuella brister ska upptäckas, det kan 
göras med kontinuerliga kontroller. Hur ofta det görs beror främst på hur stora riskerna anses 
vara och hur hög effektivitet den interna kontrollen har. Om systemet har brister ska det 
rapporteras uppåt i organisationen, vid särskilt stora fel ska ledningen direkt informeras.60 
 

3.4 The United States Securities and Exchange Commission 
 
SEC är ett statligt kontrollorgan för redovisning av de amerikanska företag som är 
registrerade på den amerikanska börsen. Nämnden består av fem ledamöter, fyra divisioner 
och arton kontor med totalt 3 100 anställda. SEC ska tillhandahålla information till investerare 

                                                
58 www.coso.org, Internal Control - Integrated Framework Executive Summary (2006-11-15) 
59 Moeller (2004) s 125 ff 
60 www.coso.org, Internal Control - Integrated Framework Executive Summary (2006-11-15) 
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om de finansiella aspekter som behövs för att de ska veta om de vill köpa, sälja eller behålla 
särskilda aktier. Nämnden ska även tillhandahålla huvudintressenterna på aktiemarknaden 
såsom mäklare och investeringsrådgivare med aktiemarknadsrelaterad information, bibehålla 
neutral handel och förhindra bedrägerier. Även om SEC är det huvudsakliga tillsynsorganet 
för den amerikanska aktiemarknaden arbetar de tillsammans med många andra institutioner 
som exempelvis kongressen, olika myndigheter och privata organisationer. Tillsammans 
arbetar de för att tolka aktiemarknadens lagar, förbättra redan existerande regler samt att ge 
förslag på nya regler.61 
 

3.5 Public Company Accounting Oversight Board 
 
PCAOB är ett icke vinstdrivande tillsynsorgan som bildades i samband med SOX, nämnden 
ska övervaka revisorer för att skydda investerares och offentlighetens intressen i 
framställningen av rättvisande finansiella rapporter, vilket finns reglerat i lagens första kapitel. 
Nämnden ska registrera de revisionsbyråer som ska upprätta bolagets revisionsberättelser 
samt upprätta regler angående revision, kvalitetskontroll och etik vid framställande av denna. 
De ska vidare utföra inspektioner av revisionsbyråer, sträva efter en hög professionell 
revisionsstandard samt arbeta för att SOX och de nya regler som utfärdas med stöd av 
lagstiftningen ska finnas kvar. SOX kräver att två av de fem ledamöterna, och enbart två, i 
nämnden är eller har varit auktoriserade revisorer samt att de arbetar heltid och inte får vara 
anställda av någon annan arbetsgivare.62 Ledamöterna sitter under en period av fem år och de 
får inte sitta i nämnden i mer än två perioder.63 PCAOB har över 300 anställda och varje år 
godkänner SEC nämndens budget, som ligger på 100 miljoner dollar.64 
 

3.6 Sarbanes-Oxley Act of 2002 
 
Den 30 juli 2002 skrev president George W. Bush under den nya bolagsstyrningslagen65 
vilken framarbetades av Paul Sarbanes och Michael Oxley. 66  SOX är en stor och komplex 
lag som är tvingande till sin karaktär med störst inverkan på den interna redovisningen samt 
relationerna med den externa revisorn och revisionsföretaget.67 Avsikten med lagen är att 
förhindra händelser som företagsskandaler samt se till att innehållet i företagens finansiella 
rapporter överensstämmer med verkligheten.68 Lagens andra kapitel tar upp att företagen ska 
inrätta revisionskommittéer som ska tillsätta bolagets revisorer och även övervaka deras 
arbete. De ska även konstruera instruktioner för att behandla klagomål från bolaget vad gäller 
redovisning, intern kontroll eller revisionsärenden. Varje revisionskommittés medlem måste 
vara ledamot i bolagets styrelse men får dock ej vara anställd av bolaget och de måste även 

                                                
61 www.sec.gov, About the SEC, (2006-11-14)   
62 Blomberg, Svernlöv (2003) Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda krav på redovisningsskandalerna s 26 
63 http://frwebgate.access.gpo.gov, Sektion 101e 5B (2006-11-16) 
64 www.en.wikipedia.org, Public Company Accounting Oversight Board (2006-11-14) 
65 Lander (2003)  s 1 
66 Jackson, Fogerty (2005) s 3 f  
67 www.kpmg.se, Sarbanes-Oxley: A closer look  (2006-11-09)  
68 Lahti (2005) s 32 ff 
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anses vara oberoende. Bolagets revisionsbyrå får inte utföra revisionstjänster till bolaget om 
dess VD, ekonomichef eller redovisningschef har varit anställd av revisionsbyrån i fråga. 
Bolagets revisorer får heller inte utföra revisionstjänster under mer än fem räkenskapsår, 
vilket skiljer sig emot EU-rekommendationen där rotationen ska ske efter sju år. Med det 
menas inte att hela revisionsbyrån behöver bytas ut utan bara den huvudansvarige revisorn. 
Revisionsbyrån är tvungen att tillhandahålla PCAOB all dokumentation som har med bolagets 
revision att göra. En annan förändring enligt SOX är att det är förbjudet att lämna penninglån 
till sina företrädare, dock är de lån som lämnades innan lagen trädde i kraft fortfarande giltiga.  
 
När SOX ska börja användas i företagen behövs ett ramverk för hur 
implementeringsprocessen ska gå till, och detta ramverk ska anpassas för varje företag 
beroende på deras storlek och komplexitet. Meningen med lagen, om den används på rätt sätt, 
är att den ger cheferna och ledningen en möjlighet att se över föråldrade system samt 
personal- och dokumentationsfrågor.69 Enligt lagens tredje kapitel har ansvaret ökat för VD 
och ekonomichef vilket innebär att de ska intyga att företagets årsredovisning och 
kvartalsrapporter ger en rättvisande bild. Vidare beskrivs att lagens syfte ska uppnås genom 
åtgärder såsom strängare krav på redovisning och information till aktiemarknaden, ökade krav 
på internredovisningen och på revisorers oberoende samt hårdare straff för brott mot lagen. 
Det fjärde kapitlet kräver ökad upplysning för händelser utanför balans- och resultaträkning70.  
 
Vidare ställs krav på företagens rapportering och intygande av finansiell information där 
företagen löpande måste lämna in uppgifter till SEC när väsentliga förändringar av den 
finansiella ställningen och verksamheten görs.71  
 
Om ett företag inte följer lagen kan det leda till rättsliga efterspel och negativ publicitet, vilket 
regleras i kapitel åtta, nio och tio, som reglerar bedrägeriansvar och White-Collar crime72 det 
vill säga brott som begåtts av en person som är högt respekterad och har en hög social status 
inom sitt yrke för att vinna finansiella fördelar.73  
 
Enligt Moeller förs det många diskussioner om lagens effektivitet men att de flesta anser att 
tillämpningen av sektion 404 är nödvändig men att kraven i sektion 302 kanske inte är 
tillräckliga.74 Det är dock ett faktum att lagen har fått stora konsekvenser. Blomberg och 
Svernlöv menar att även om lagen har vissa fördelar finns det flera regleringar som gör att det 
finns skäl att hålla sig avvaktande. Då lagen har kommit till under stor tidspress ställer de sig 
frågande till om de amerikanska lagstiftarna har förutsett följderna av lagen både för de 
amerikanska och utländska aktörerna. De anser att en rimlig följd för de bolag som följer 
SOX är en ökad risk för omfattande rättstvister både bland befattningshavare och deras bolag 
som för revisorer och deras byråer. Lagens omfattande extraterritoriella tillämpningsområde 
har inte blivit väl mottaget i EU-länder och förhandlingar pågår mellan USA och EU om 
undantag från delar av lagen. Samtliga EU-länder har sedan 2005 använts sig av IAS/IFRS 
gemensamma redovisningsstandarder. EU har kritiserats för sitt långsamma agerande gällande 

                                                
69 Blomberg , Svernlöv (2003) Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda krav på redovisningsskandalerna s 23 ff 
70 www.kpmg.se, Sarbanes-Oxley: A closer look  (2006-11-09)  
71 Blomberg, Svernlöv (2003) Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda krav på redovisningsskandalerna s 23 ff 
72 Moeller (2004) s 53 ff 
73 www.law.cornell.edu, White-Collar Crime: an overview (2006-11-27) 
74 Moeller (2004) s 53 ff 
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investerarnas minskade förtroende efter bolagsskandalerna men EU:s företrädare vill inte göra 
samma misstag som USA där de menar att SOX har kommit till i hast.75 

3.6.1 Sektion 404 
 
Sektion 404 innefattar kraven på den interna kontrollen och anses vara en av de viktigare 
delarna av SOX och dess huvudsakliga syfte är att förmå företag att kunna påvisa att de har 
ändamålsenligt utformade kontroller. En fungerande intern kontroll ska säkra att inga 
materiella fel uppkommer i resultat- och balansräkning.76

  För investerare är det väldigt viktigt 
att kunna förlita sig på att de finansiella rapporterna och att det underliggande arbetet som 
ligger till grund för dessa är utfört på ett korrekt sätt. Sektion 404 består av två delar, den ena 
delen redogör för ledningens ansvar att etablera och upprätthålla interna kontroller för de 
finansiella rapporterna och kallas för 404a. Där beskrivs även ledningens ansvar att bedöma 
effektiviteten och bristerna i de interna kontrollerna. En oberoende revisor har till ansvar att 
intyga och rapportera om ledningens bedömning och detta beskrivs i den andra delen, 404b.77 
Om kraven för revision av den interna kontrollen inte uppfylls ska revisorn skriftligen 
informera ledningen och revisionskommittén om detta.78 Lagen kräver att företagen upprättar 
årliga rapporter över den interna kontrollen som en del av den finansiella rapporteringen 
enligt SEC. 79  SECs definition för termerna ”interna kontroller och tillvägagångssätt för 
finansiella rapporter” är kontroller som försäkrar att transaktionerna är korrekt genomförda 
och korrekt redovisade samt att tillgångarna är säkrade mot olämplig användning.80 Tidigare, 
det vill säga innan SOX, var ledningen endast skyldig att upprätta finansiella rapporter för 
varje period och externa revisorer granskade de finansiella siffrorna och intygade att de var 
rättvisande som en del av revisionen. 81  
 

3.6.2 Implementering av sektion 404 
 
I och med SOX är det inte längre tillåtet att ta hjälp av revisionsbyråer för att utföra 
internkontroller utan revisorerna kan endast granska och intyga ledningens 
bedömningsrapporter av internkontrollen i samband med revisionen. Själva arbetet måste 
utföras inom företaget. Ett bra sätt att implementera sektion 404 på är att starta ett särskilt 
projekt med uppgift att sätta sig in ärendet. Tillvägagångssättet kan delas in fyra steg där det 
första består av att bilda en projektgrupp som leder arbetet. Ansvarsroller och vilka resurser 
som krävs ska fastställas. I steg två ska en plan för projektet utvecklas, vilken bör uppdateras 
med tiden och planen bör fokusera på betydande områden för organisationen. Det tredje 
steget kan komma att kräva en stor ansträngning. Här ska de interna kontrollerna testas och 
dokumenteras vilket är väldigt viktigt då revisorer behöver undersöka dokumentationen när 
de granskar processen för att intyga att kontrollerna är korrekta och fungerar. I det fjärde 
steget ska projektgruppen tillsammans med högsta ledningen granska sitt arbete på en 

                                                
75 Blomberg, Svernlöv (2003) Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda krav på redovisningsskandalerna s 27 
76 www.ey.com, Sarbanes-Oxley act 404 (2006-11-14) 
77 www.kpmg.com, Sarbanes-Oxley Section 404: An overview of the PCAOB requirements (2006-11-14) 
78 www.kpmg.com, Sarbanes-Oxley Act - compliance and beyond (2006-11-15)  
79 Moeller (2004) s 104 
80 www.kpmg.se, Sarbanes Oxley:A closer look s 41 (2006-11-09) 
81 Moeller (2004) s 105 
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periodisk basis. Eftersom revisorer ska intyga resultaten utav de interna finansiella 
kontrollerna skall de kontinuerligt informeras om hur processen fortskrider. Slutligen ska 
sägas att, eftersom detta inte är en engångsföreteelse, ska allt arbete dokumenteras för 
kommande granskningar. 82 
 

3.6.3 Sektion 302 
 
Sektion 302 säkerställer att den externt presenterade informationen, både finansiell och icke-
finansiell, är korrekt. 83  SOX kräver att företagets VD och ekonomichef ska verifiera de 
periodiska rapporterna där de ska intyga att rapporterna är korrekta, fullständiga och att de ger 
en rättvisande bild av företaget.84 VD och ekonomichef måste intyga att rapporterna så långt 
de känner till inte innehåller falska påståenden eller på annat sätt missvisande information om 
företaget och att den finansiella informationen som presenteras ska ge en rättvisande bild vad 
det gäller företagets finansiella tillstånd, rörelseresultat och kassaflöde. Denna verifiering 
måste skrivas under av dem själva och kan därmed inte delegeras via en fullmakt. Vidare tas 
reglering och tillvägagångssätt kring upplysningar och intern kontroll över finansiella 
rapporter upp. VD och ekonomichef ska intyga att den interna kontrollen har utformats av 
dem eller under deras tillsyn så att de kan vara rimligtvis säkra på att informationen 
överensstämmer med GAAP. De ska även intyga att de har gjort en utvärdering gällande 
effektiviteten av företagets tillvägagångssätt vid upplysningar och att förändringar som skett i 
den interna kontrollen som har eller skulle ha kunnat påverka denna. Vidare måste det 
upplysas om viktiga brister och materiella svagheter i utformningen av den interna kontrollen 
för företagets revisorer och revisionskommitté samt om det föreligger bedrägerier som 
innefattar ledningen eller andra personer med en betydande roll inom den interna kontrollen. 
Alla bedrägerier som rör intern kontroll måste avslöjas för revisionskommittén och för 
företagets oberoende revisorer kvartalsvis men lagen kräver inte specifikt att dessa ska 
offentliggöras för allmänheten. 85  
 

3.6.4 Sektion 906 

 
Verifieringen enligt sektion 906 ska lämnas som ett tillägg i alla periodiska rapporter som 
innehåller finansiell information. Detta till skillnad från verifieringen enligt sektion 302 som 
lämnas som tillägg till alla periodiska rapporter. Kravet på att lämna verifiering 906 som ett 
tillägg gör det möjligt för SEC, justitiedepartementet och allmänheten att övervaka 
verifieringen och bevara möjliga bevis om det blir åtal. Den som verifierar de finansiella 
rapporterna men samtidigt är medveten om att alla krav inte följs kan komma att dömas till 
böter på upp till en miljon dollar och, eller upp till tio års fängelse. Den som avsiktligen 
verifierar en felaktig finansiell rapport kan dömas till böter på upp till fem miljoner dollar och, 
eller upp till 20 års fängelse.86  

                                                
82 Moeller (2004) s 105 ff 
83 www.deloitte.se, Gärna vinst, men först en rejäl revision (2006-11-14) 
84 www.kpmg.se, Sarbanes-Oxley Section 404: An overviewof the PCAOB requirements s 22 (2006-11-09) 
85 Lander (2003) s 1 ff  
86 Ibid s 8 f  
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3.7 Det åttonde bolagsdirektivet 
 
Det är inte bara i USA som företagsskandaler har genererat nytillkomna lagar, även inom EU 
finns ett behov att göra något för att förhindra dessa. Planer på att förändra lagen har dock 
funnits en längre tid inom EU och är inte enbart en följd av skandalerna.87 Syftet är att 
säkerställa information så att berörda intressenter ska kunna förlita sig på den. Ett nytt 
direktivförslag publicerades av EG-kommissionen i mars 2004 gällande lagstadgad revision. 
Detta benämns det moderniserade åttonde direktivet vars syfte är att säkerställa de reviderade 
bokslutens riktighet.88 Det som har hänt är att det åttonde direktivet har utvecklats i och med 
att krav på hur en revision bör genomföras, vilka strukturer som behövs för att garantera 
revisionskvalitet samt hur förtroende för revisionsfunktionen ska uppnås har lagts till i 
direktivet. Det omarbetade direktivet reglerar på så vis revisorers skyldigheter samt deras 
oberoende och etik vilket görs genom införande av krav på extern kvalitetssäkring, 
säkerställande av en ökad offentlig kontroll samt att det blir ett starkare samarbete mellan de 
olika tillsynsorganen inom EU. Förändringen av direktivet ger en bra grund för ett effektivt 
samarbete internationellt, vad det gäller regleringsfrågor, med utomeuropeiska länders 
tillsynsorgan som till exempel PCAOB.89  
 

3.8 Avslutning av referensramen 
 
Detta kapitel har presenterat lagen SOX och då främst sektionerna som berör 
internredovisning och personligt ansvar för VD och ekonomichef. Utifrån referensramen har 
vi erhållit information och kunskap om hur lagen fungerar och vilka dess huvuddelar är, vilket 
har hjälpt oss att kunna utforma frågor till intervjuerna. Det har även underlättat för oss att 
analysera utifrån empirin i och med att vi har fått en ökad förståelse för vad som ligger bakom 
lagen, hur den fungerar och hur den implementeras i företagen. Det är sektionerna 404 och 
302 och avsnitten om bolagsstyrning och internredovisning som ligger till grund för 
intervjuerna som visas i nästa kapitel som presenterar en sammanställning av respondenternas 
svar.  

                                                
87 www.far.se, Förslag till EUPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV.. s 2 ff (2006-11-27) 
88 Larsson, Ett moderniserat direktiv som ”ska bekämpa bedrägeri och oegentligheter” s 43 f 
89 www.far.se, Förslag till EUPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV.. s 2 ff (2006-11-27) 
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4. Empiri 
 

4.1 TeliaSonera Sverige AB 
 

TeliaSonera är marknadsledande inom telekommunikation i Norden och Baltikum. De har ett 
brett utbud av tjänster inom områdena mobil kommunikation, fast telefoni, 
datakommunikation och bredband där de har ledande eller starka marknadspositioner på 
samtliga marknader. Företaget erbjuder pålitliga, innovativa och användarvänliga tjänster90 
och de  anser att genom att använda sig av sunda principer för bolagsstyrning kunna skapa ett 
ökat förtroende hos sina intressentgrupper och på så sätt säkra aktieägarvärdet. TeliaSonera 
menar att samtliga nyckelintressenter ska veta att företaget präglas av tillförlitlighet, kontroll 
och hög affärsetik.91 TeliaSonera-aktien är noterad på Stockholms- och Helsingforsbörsen.92 
Under 2004 startades ett projekt gällande internkontroll vars syfte är att förstärka 
kontrollmiljön och anpassa denna till SOX sektion 404. Det fastställdes även 2005 en ny 
policy baserad på COSO:s ramverk för internkontroll över finansiella kontroller. 93  De 
tillämpar även sedan 2005 svensk kod för bolagsstyrning.94   

 
Respondent Thure Thorgren är chef för Financial Control inom TeliaSonera, en position som 
han har haft sedan maj 2006. Tidigare arbetade han som projektledare för 
internkontrollprojektet/SOX i Sverige. 
 

4.1.1 Om själva lagen  
 
Thorgren anser att SOX har en stor påverkan på verksamheten då den har haft inverkan på 
både arbetsprocesser och på hur arbetet inom IT-sidan har bedrivits. Bolagsstyrningen har 
ännu inte påverkats fullt ut av SOX men Thorgren menar att de kan konstatera att 
företagsledning och även ledare på lägre nivåer har fått en ny dimension i arbetet att tänka på. 
För ett så stort företag som TeliaSonera ställer SOX i stort sett rimliga krav men för mindre 
bolag som tvingas följa lagen kan det säkert kännas övermäktigt. För de stora bolagen innebär 
SOX troligtvis inga direkta problem då man kommer att utgå från SOX och sedan följer 
övriga regelverk med på ”köpet”. Thorgren uppfattar det inte som att SOX står över svensk 
lag och EU-direktiv, utan mer som att SOX har ett annat och mer krävande angreppssätt vilket 
ställer högre krav på både anställda, företagsledning, styrelse och revisorer. 
 

                                                
90 www.teliasonera.se, Årsredovisning 2005,  s 4 f  (2006-11-30) 
91 www.teliasonera.se, Bolagsstyrning (2006-11-30)  
92 www.teliasonera.se, Aktieägare (2006-11-30) 
93 www.teliasonera.se, Årsredovisning 2005 s 18 (2006-11-30)  
94 www.teliasonera.se, Bolagsstyrning (2006-11-30)  
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4.1.2  Tillförskaffandet av kompetens 
 
För att tillförskaffa sig kompetens om den nya lagen har de anställda fått arbeta med 
kompetensutveckling genom internutbildning och ”on the job training”. De har även fått 
konsultstöd från Ernst & Young av personer med stor erfarenhet från andra SOX-projekt. 
Med anledning av att TeliaSonera är ett företag i stor förändring med ett flertal stora projekt 
som löper parallellt hade de inte tillräckligt med resurser med rätt kompetens för att själva 
kunna genomföra allt arbete. De har även behövt få tillgång till ”spetskompetens” då de är ett 
företag med en mycket komplex verksamhet som ställer särskilda krav. Under projektets gång 
har medarbetarna ökat sin kompetens och de har även fått ett starkt stöd från avdelningen för 
internrevision när det gäller SOX. Thorgren tror dock att de bör räkna med att ha vissa behov 
av konsultstöd även i framtiden. 
 

4.1.3 Implementeringsarbetet 
 
SOX har haft en stor påverkan på det dagliga arbetet och Thorgren tror att svårigheterna och 
utmaningarna kanske främst har gällt att ställa om till ett ”nytt arbetssätt” med krav på mera 
formalisering, dokumentation, behov av att kunna förklara vad, hur och vem på ett sätt som 
många inte var vana vid tidigare. Den grupp av anställda och ledare som blir ”utsatta” för 
revision har ökat enormt och Thorgren tror att de kunde ha kommunicerat, informerat och 
”sålt in” SOX på ett bättre sätt från början. Han anser att det givetvis är sektion 404 som har 
haft störst påverkan på deras organisation men att det inte har gjorts några speciella 
förändringar i linjen utan det är främst att de har dedikerat vissa personer att helt eller i 
huvudsak arbeta med internkontrollfrågor och då främst ur ett SOX-perspektiv. Kostnaderna 
för implementeringen är stora, både direkta och indirekta. SOX har krävt stora resurser men 
Thorgren anser ändå att lagen givetvis är en tillgång. På frågan om nyttan av SOX överstiger 
de kostnader lagen har medfört svarar Thorgren att frågan är ganska ointressant då detta inte 
är en engångsinsats utan något de kommer att leva med då de framöver kommer att ha 
löpande kostnader för att bibehålla internkontrollnivån även om det inte är kostnader på 
samma nivå som i implementeringsstadiet av SOX.  
 

4.1.4  SOX sektion 404  
 
Inom TeliaSonera har den interna kontrollen haft en lång tradition men den har fått ett annat 
fokus och kommer att tilldelas mer resurser, ha en mer central position och mer kvalificerade 
personer än vad som gällde tiden före SOX. Enligt Thorgren har betydelsen av intern kontroll 
alltid varit stor men det är inget särskilt ”sexigt” område och lagen, även den svenska 
bolagsstyrningskoden, innebär ett uppsving och gör det lättare att få uppmärksamhet och 
resurser för att kunna göra ett bra jobb. Thorgren menar att förändringstakten i stora företag 
ökar hela tiden och de personer som tidigare utövade en god intern kontroll på ett informellt 
sätt genom erfarenhet, kunskap och gott omdöme blir färre och färre. De allt snabbare 
förändringarna innebär att allt fler byter arbete desto oftare. Behovet av en större 
formalisering med väl dokumenterade arbetsprocesser ökar för att säkerställa att ingenting går 
snett. Thorgren kan inte peka på något särskilt i sektion 404 som ökar förtroendet men han 
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tror att effektiviteten förhoppningsvis blir bättre då det med ökad intern kontroll förmodligen 
ställs fler kontrollfrågor på ett tidigare stadium i processen som föregriper felaktiga beslut 
längre fram eller hindrar att något utvecklas i negativ riktning. Thorgren kan dock inte komma 
på något enkelt sätt att mäta effektiviteten. Han tror att det säkert kommer att upplevas som 
hårdare kontroll av vissa personer med ständiga revisionsbesök, särskilt med tanke på att 
SOX-kraven omfattar sådant som inte tidigare varit i fokus för den vanliga revisionen.  
 

4.1.5 SOX sektion 302 
 
Inom TeliaSonera är ekonomicheferna redan sedan tidigare mycket involverade i det dagliga 
arbetet. För VD är det möjligtvis en viss förändring då denne måste vara mera insatt i detaljer 
som helt kunde delegeras tidigare, men Thorgren menar att den svenska modellen med stor 
delegering och förtroende för kompetenta medarbetare i stort sett inte kommer att förändras. 
TeliaSonera har ingen verksamhet i USA och Thorgren har därför ingen uppfattning om 
riskerna för åtal vid brott mot lagen. Kompensationerna till VD och ekonomichef har inte 
förändrats i det korta perspektivet men styrkort och bonusmål har påverkats genom att 
internkontrollmål/SOX-krav har tillkommit som en viktig parameter att uppfylla. 
 

4.1.6 Fördelar och nackdelar med SOX 
 
Slutligen anser Thorgren att lagen i stort sett är bra men kanske med alltför detaljerade och 
omfattande krav. Den kommer i stort att tjäna sitt syfte då den sätter fokus på ett viktigt 
område som annars lätt blir en angelägenhet för ett fåtal i företaget. Thorgren tror inte att den 
kommer att eliminera framtida företagsskandaler och bedrägerier men förhoppningsvis göra 
dem färre till antalet och lättare att upptäcka.  
 

4.2 AstraZeneca 
 
AstraZeneca är ett av de världsledande företagen inom läkemedelbranschen och verkar över 
hela världen. Produktionen sker till stor del i Sverige och huvudkontoret för forskningen 
ligger i Södertälje.95 AstraZeneca har funnits sedan 1999 då Astra och Zeneca gick ihop 
genom en fusion, AstraZeneca bildades. Anledningen till fusionen var att skapa långsiktig 
tillväxt och ett ökat aktieägarvärde.96 AstraZeneca bidrar till en stor del av Sveriges export, år 
2005 uppgick den till tjugo procent av Sveriges nettoexport.97 Bolaget är noterat på New 
York-börsen och måste därför följa SOX. Eftersom det är ett icke amerikanskt företag är det 
först vid räkenskapsår 31 december 2006 som de formellt måste informera om de uppfyllt 
kraven i sektion 404. Förberedelser inför SOX påbörjades under 2004, ett projekt startades för 
att se över hur beredskapen inför lagen var och för att förbättra den interna kontrollen av den 

                                                
95 www.astrazeneca.se, Korta fakta (2006-11-30) 
96 www.astrazeneca.se, Vår historia (2006-11-30) 
97 www.astrazeneca.se, Verksamheten i Sverige (2006-11-30) 
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finansiella rapporteringen. Projektet leds centralt och ses över av koncernledningen och 
revisionskommittén.98 
 
Respondent Peter Söderlund är Finance Manager Corporate Governance på AstraZeneca, 
vilket han har varit sedan augusti 2005. Han ansvarar där för corporate governance inom 
Sweden Operations, som är den största enskilda enheten inom AstraZeneca. Den största och 
hittills tyngsta delen av ansvarsområdet anser Söderlund vara efterlevnad av Sarbanes-Oxley 
Act, vilket innebär att upprätthålla dokumentation, designa och implementera kontroller, 
planera och genomföra testningar, identifiera brister och förbättringsområden samt att 
kommunicera resultat.  
 

4.2.1 Om själva lagen  
 
Söderlund berättar att efterlevnaden av SOX, som mäts i form av ”pass-rate” vilket innebär 
antal effektiva kontroller i förhållande till totalt antal kontroller, finns med i varje 
ledningsgruppsmedlems individuella mål och genomsyrar hela organisationen där det finns 
medarbetare med någon form av SOX-ansvar. Denna följs upp löpande och ligger, 
tillsammans med andra faktorer till grund för bonusar. Det har för implementeringen av SOX 
definierats verksamhetsprocesser som skär genom företaget tvärs över linjeorganisationer 
vilket bland annat har betonat behovet av att harmonisera processer och de sätt som kontroller 
utförs på, vilket leder till ökat samarbete och effektivisering. På frågan om hur han ser på att 
icke-amerikanska företag tvingas följa SOX säger han att då AstraZeneca är ett globalt företag 
måste de följa lagar och regler på varje marknad där företaget är verksamt. Söderlund ser det 
som en förutsättning för att kunna verka på ett ansvarsfullt sätt och detta är dokumenterat i 
företagets Corporate Responsibility Policy. Söderlund ser för hans egen enhet inga större 
problem med att revisorerna nu ska utses av en revisionskommitté då det är samma revisorer 
som gör den oberoende granskningen av deras SOX-processer och kontroller som gör den 
normala revisionen av företagets finansiella rapportering. Söderlund tror att den risk som ett 
ökat fokus på SOX kan föra med sig och det faktum att den står över svensk och europeisk lag 
är att personalen tror att det blir mindre viktigt att uppfylla Bokföringslagens eller 
Aktiebolagslagens krav. Vidare säger Söderlund att vid de kontroller som hans enhet utför, 
åtminstone de som har direkt bäring på finansiell rapportering, försöker de vara 
uppmärksamma på vilket lagrum, policy eller riktlinje som föranleder dem att utföra 
kontrollen på ett visst sätt. 
 

4.2.2 Tillförskaffandet av kompetens 
 
Internutbildning 
Söderlund berättar att det i varje enhet på företaget har utsetts så kallade SOX Business Unit 
Champions som har deltagit i viss extern utbildning, men framförallt har de anställda fått 
utbildning via interna workshops och från företagets interna, centralt placerade Subject Matter 
Experts. Till det centrala teamet har företaget anställt personal utifrån, bland annat från 
revisionsfirmor med tanken att bygga upp dem som experter. De olika enheternas Champions 

                                                
98 www.astrazeneca.se, Årsredovisning 2005 s 56 (2006-11-30) 
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har i sin tur utbildat relevant personal genom workshops och möten. Söderlund menar att har 
man god kunskap om verksamhetsstyrning, producerande företag, processtyrning och god 
internkontroll är SOX-regelverket inget konstigt. Han menar att det snarare är det hårda 
dokumentations- och testningsarbetet som skiljer SOX från andra krav och lagar. Att de valt 
att arbeta på detta sätt beror enligt Söderlund på att AstraZeneca är en stor organisation och 
om varje enhet skulle skaffa spetskompetens inom varje område skulle det bli alltför 
kostsamt. En annan tanke med att driva/leda SOX-arbetet från centralt håll är att skapa bättre 
förutsättningar för samordning och enhetlighet beträffande risker och kontrollers utformning. 
 
Tidpunkt för påbörjande av arbetet med att tillförskaffa den nya kompetensen 
Söderlund berättar att under de två och ett halvt år som SOX-arbetet pågått har han lärt sig 
mycket om hur processerna i företaget fungerar och vilka kontroller som är viktigast. Han 
anser att de börjar bli duktiga på att analysera kontroller utifrån från de tre kriterier en SOX-
kontroll ska uppfylla; vilka är att minimera risken för felaktigt finansiell rapportering, 
minimera risken för bedrägerier på ledningsnivå och att säkra företagets tillgångar. Han 
berättar att det under det senaste halvåret visat sig, och speciellt inför den testning som 
externa revisorer har genomfört, att många kontroller inte varit riktigt beskrivna eller haft 
testningen korrekt utformad. Kompetensen inom området måste ständigt byggas på i syfte att 
kontinuerligt kunna effektivisera arbetet med att upprätthålla kontrollerna i daglig drift och 
utveckla robusta metoder att testa kontrollernas effektivitet, kort sagt att bygga in dem i den 
normala verksamheten. Om de skulle fortsätta att arbeta med SOX på samma sätt som de gjort 
under de senaste två och ett halvt åren menar Söderlund att det skulle bli alltför kostsamt utan 
att de skulle få motsvarande höga garantier över kontrollernas kvalitet eller effektivitet. 
 

4.2.3 Implementeringsarbetet  
 
De dagliga rutinerna 
Söderlund berättar att under den tid han har arbetat i rollen som Governance Manager har 
SOX varit en del av de dagliga rutinerna. Han beskriver det som ett ständigt pågående arbete 
med uppdatering av dokumentation på grund av förändringar som han själv, processägare 
eller kontrollägare identifierat, planering av testning, inrapportering och möten med process- 
och kontrollägare, den svenska styrgruppen respektive arbetsgruppen för SOX. Han berättar 
vidare att arbetet under den första fasen av SOX-implementeringen låg i att administrera 
processägarnas arbete och se till att processer och kontroller dokumenterades i flödesscheman. 
För arbetet med att hålla ihop dokumentationsarbetet fanns en projektledare på plats vars 
arbete till hundra procent var fyllt av SOX så även där bestod de dagliga rutinerna enbart av 
SOX-implementeringen. För processägare, kontrollägare och kontrollutförare har 
implementeringsarbetet enligt Söderlund inneburit att det ordinarie arbetet fått en extra 
dimension vilket har varit särskilt tydligt i ekonomiavdelningen där ett flertal av de viktigaste 
kontrollerna återfinns. Söderlund menar att det inte är så att de över en natt, och som en 
konsekvens av SOX har fått nya eller fler kontroller att utföra utan att kravet på hur kontrollen 
utförs är bevis för att detta har skärpts. Han ger som exempel att det kan gälla att kontrollen 
måste vara utförd senast en viss tid för att eventuella fel ska kunna korrigeras innan 
rapporteringen är stängd och att hela kedjan måste kunna visas, från vad som rapporterats, vad 
som ligger i huvudboken och att det överensstämmer med de underlag som skapats i samband 
med utförandet av kontrollen. Det ska också kunna visas att inte en enskild person kan utföra 
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alla steg i kontrollen och på så sätt täcka upp för eventuella oegentligheter och försvåra 
transparens. Söderlund säger vidare att alla underlag och överväganden dessutom ska 
granskas av ansvarig chef som genom sin signatur godkänner materialet och därmed den 
bokning som gjorts som resultat av att kontrollen utförts.  
 
Problem vid tillämpning av den nya lagen  
Söderlund anser det vara ett problem att definiera rätt nivå på kontrollerna. Anledningen till 
detta tror han är att de började i fel ände och helt enkelt bara dokumenterade i stort sett alla 
existerande verksamhetskontroller och ”mappade” in mot identifierade SOX-risker. Detta 
medförde att de fick in kontroller som inte uppfyllde kriterierna för en SOX-kontroll, vilket 
gjorde att det totala arbetet blev tyngre än det borde ha varit. Ett annat problem menar 
Söderlund är att de gått in i alltför stor detalj i dokumentationsarbetet. I stället för att definiera 
övergripande kontroller som väl täcker risker har man fragmenterat kontrollerna och 
specificerat dem på sådan detaljnivå att de blivit unika och applicerbara endast på en enhet. 
Söderlund tror vidare att de har gått lite för långt i sin iver att följa lagen och gjort mer än vad 
som är nödvändigt. Han menar att det i efterhand är lätt att säga att de borde ha utgått från de 
kritiska riskerna och specificerat kraven på enheterna att dokumentera de kontroller som 
fanns/borde finnas på plats för att hantera just de riskerna och beskrivit de på en relativt 
generisk nivå. Han tror att det uppskruvade klimatet till viss del beror på att VD och 
ekonomichef är personligen ansvariga för avsteg från lagen. Därutöver tror han att vi i Sverige 
upplever SOX-arbetet som en liten misstroendeförklaring. Han menar att i vår kultur är vi 
vana vid att ta stort ansvar för vårt arbete och att arbeta i processer, vi är dock inte vana vid att 
dokumentera exakt hur vi gör eller borde göra. Dessutom ska kontrollutförarna utsättas för 
tester för att säkerställa att de gör rätt. Han anser att för den enskilde kontrolloperatören 
innebär det dock ingen större skillnad då de har gjort kontroller förut och de kommer att 
fortsätta göra dem. Söderlund tror att eftersom AstraZeneca är engelsktägt och styrningen 
därmed bygger mer på den engelska kulturen än den svenska var de nog från centralt håll 
initialt lite skeptiska till hur SOX-arbetet i Sverige bedrevs. Han menar att det helt enkelt 
fanns en kulturskillnad att överbrygga och hade de varit klara över den hade nog arbetet gått 
ännu bättre. De sektioner Söderlund anser ha haft störst påverkan på organisationen är 302, 
404 och 906. 
 
Implementeringens kostnader 
Söderlund har inga siffror på hur mycket pengar och tid som hans enhet har lagt ner på SOX-
arbetet hittills men han säger att det naturligtvis rör sig om väsentliga belopp. Han berättar att 
omräknat i heltidstjänster måste projektledarens, processägarnas och kontrollägarnas tid som 
de lagt ned på design och dokumentation och utförande av kontroller uppgå till minst 3-4 
helårstjänster men han tillägger att de flesta kontroller har de förvisso alltid utfört så det är 
inte i sin helhet en tillkommande kostnad. Därtill kommer kostnader för konsulthjälp, både 
vid upprättandet av dokumentationen och vid utförandet av tester. Söderlund har inte sett 
någon uppdelning av mängden arbete som lagts ner på de olika sektionerna, men han tror att 
internt för enheten bör upprättandet av processorganisationen, dokumentationen, utbildningen 
och tiden som lagts på interna möten mellan berörda parter vara det som kostat mest. Han 
tolkar det som att den sektion som kostat mest är sektion 404. Han säger dock att testarbetet i 
och för sig också kostar i form av kontrollägares och utförares tid så i förlängningen tror han 
att den delen kommer kosta mer.  
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På kort sikt tror Söderlund att SOX-arbetet definitivt har kostat mer än vad det bidragit till att 
skapa i form av värde. Han anser att arbetet som bedrivits har gått för fort för att de ska ha 
hunnit identifiera samordningsfördelar och för fragmenterat för att de ska ha sett helheten och 
identifierat hur kontroller hänger ihop och kompletterar varandra tvärs över processer och 
enheter. Han anser vidare att det hittills också har varit ett upprättande av en deskriptiv modell 
snarare än ett arbete med att skapa en normativ modell för hur god internkontroll ska se ut och 
upprätthållas. På längre sikt, i vilken riktning han tror de är på väg mot, kommer de att kunna 
använda den dokumentation som upprättats för att identifiera överlappande arbete, dubbla 
kontroller och kontroller som enbart är ett stöd och vilka som är verkliga nyckelkontroller ur 
ett SOX-perspektiv. Han poängterar dock att man inte får glömma andra lagar och regler. 
 

4.2.4 SOX sektion 404 
 
Söderlund menar att det idag finns ett mycket tydligare fokus på att transaktioner och 
aktiviteter sköts på ett korrekt sätt. Kontrollen var inte dålig tidigare men idag finns en större 
förståelse för varför kontroller utförs och att det har blivit viktigt hur de utförs och av vem. 
Enligt Söderlund har det alltid funnits ett stort behov av god internkontroll, det har bara 
uppfattats i olika grad av olika branscher beroende på vilka marginaler man har arbetat med. 
SOX tydliggör kravet från ett annat perspektiv; nämligen ägarens eftersom det är i syfte att 
framförallt skydda ägarna från obehagliga överraskningar som SOX införts. Därutöver är 
marknaden tuffare i sina krav på avkastning och medierna tuffare i sin bevakning av företag, 
vilket har gjort att ledningarna måste ta alla medel i anspråk för att kunna leverera resultat och 
förtroende. Sedan menar Söderlund att vi ska komma ihåg att SOX ”bara” hanterar kontroller 
som har effekt på den finansiella rapporteringen. Det finns betydligt fler kontroller än så inom 
ramen för god internkontroll. Det faktum att företaget är beroende av att kontrollutförarna 
utför kontroller på ett korrekt sätt lyfter fram hur viktiga medarbetarna är vilket skapar 
motivation för dem att utföra sitt arbete med hög kvalitet. Det skapar starka och självständiga 
kontrollutförare som inte tillåter att kontrollerna kringgås. Det ligger dessutom ett tryck på 
VD och ekonomichef att säkerställa att kontrollerna har utförts på ett korrekt sätt.  
 
På frågan om effektiviteten i företaget höjs med en ökad intern kontroll har Söderlund svårt 
att definiera ordet ”effektivitet”. Han menar att ordet har olika betydelse beroende på hur man 
väljer att se på det. Om effektiviteten begränsas till att mätas i tid/resurser för att utföra ökad 
intern kontroll är Söderlund tveksam till om effektiviteten på kort sikt har ökat. Beträffande 
effektivitet mätt som ökad avkastning eller ett höjt utnyttjande av resurser och en högre output 
ur befintliga resurser så är det möjligt att det åstadkoms. Som Söderlund har nämnt tidigare 
har noggrannheten och kvaliteten höjts med tydligare krav på granskning av 
investeringsprojekt, inköp, fordringar med mera. Revisorerna har alltid gjort ett kraftfullt och 
gediget arbete vid sin granskning av bokslut och enskilda aktiviteter. Företagets kontroller har 
alltid jämförts dels mot hur AstraZeneca själva säger att kontrollerna ska utföras och dels mot 
definierade standards. Det som är nytt är den relativt kategoriska bedömning av kontrollers 
utförande. Ett annat nytt inslag i bedömningen är granskningen av dokumentationen i form av 
flödesscheman, risk- och kontrollmatriser, processbeskrivningar och dylikt. Det finns krav på 
att allt detta måste vara hundra procent korrekt och i överensstämmelse med hur arbetet de 
facto utförs. Avvikelser ifrågasätts, utreds och noteras. Där har kontrollen av arbetet blivit 
hårdare. Söderlund anser att AstraZenecas revisorer därmed får ett ytterligare arbetsmoment, 
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utöver de normala revisionerna av årsbokslutet som normalt genomförs i oktober och januari. 
I år hade företaget fyra revisorer på plats under en vecka för genomgång av deras SOX-
kontroller. 
 

4.2.5 SOX sektion 302 
 
Söderlund menar att AstraZenecas finansavdelning alltid har varit involverad i det dagliga 
arbetet, dock inte på transaktionsnivå. De har en övergripande kontroll på plats som 
kallas ”ekonomichefens checklista” där ekonomichefen går igenom några övergripande 
områden för att säkerställa att arbetet och den finansiella rapporteringen har utförts på ett sätt 
som överensstämmer med både SOX-kraven och andra krav på rapportering och kontroller. 
Med den verksamhetsstyrningsmodell som AstraZeneca har finns det ett starkt intresse från 
hela enhetens ledningsgrupp att de ska överensstämma med lagar och regler. Det är en del i 
alla medarbetares individuella mål och därför följer man utvecklingen mycket noga och är 
måna om att individer i organisationen som har ansvar för SOX-aktiviteter får bra 
förutsättningar för att klara sina uppgifter.  
 
Angående den ökade risken för dyra stämningar i USA menar Söderlund att det är en teoretisk 
risk men att det inte är särskilt troligt att det kommer att ske, om företaget kan visa att det 
gjort allt i sin makt för att uppfylla lagen och därmed försökt förhindra att bli föremål för 
oegentligheter från VD eller andra högt uppsatta chefer tror Söderlund att eventuella 
stämningar i så fall kommer att riktas mot individerna själva, alternativt mot revisorerna om 
de gjort en granskning och kommit fram till att företaget uppfyller lagarna, men sedan ändå 
blir föremål för felaktig redovisning i syfte att vilseleda marknaden. Söderlund vet inte hur det 
är för AstraZenecas VD och ekonomichef angående frågan om det har blivit någon förändring 
beträffande deras kompensationer för ökat ansvar men inom hans arbetsområde är efterlevnad 
av lagen uttryckt i ”pass-rate” en del av de kontroller som ingår i allas individuella mål, som 
tillika är bonusgrundande. 
 

4.2.6 Fördelar och nackdelar med SOX 
 
Söderlund menar att lagen har mötts med största respekt på AstraZeneca och den har 
tydliggjort att ansvaret ligger högst upp i företagen. Företaget har i och för sig redan lagar på 
plats, både i Sverige och internationellt, som reglerar hur de ska redovisa och att ledning och 
styrelser har ett ansvar men Söderlund tror att SOX fått extra genomslag eftersom det så 
tydligt var en reaktion på de mycket omskrivna och omtalade redovisningsskandalerna i USA.  
 
Söderlund tror att om man har utfört och använt implementeringsarbetet på rätt sätt så har de 
absolut nytta av att ha gjort arbetet, men egentligen bara på en högre nivå och i form av ett 
helhetsperspektiv där de får en överblick över alla processer och alla kontroller. En annan 
fördel tror Söderlund är att chefer på olika nivåer får en tydligare bild av vad deras personal 
gör. Han tror att tidigare har det kanske inte varit helt uppenbart hur och med vilka verktyg 
arbetet utförs. Han berättar att de börjar få upp en bild över hur manuella 
verksamhetskontroller hänger ihop med system och vilka systemkontroller som finns på plats 
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och han anser att ett framtida arbete är att så långt som möjligt automatisera kontroller för att 
ytterligare stärka kvaliteten och säkerheten i dem.  
 
Kontroller som ska försvåra, förhindra och upptäcka bedrägerier har alltid funnits, men 
förhoppningsvis kommer SOX att stärka kontrollutförarnas ställning i det arbetet och göra 
dem mer självständiga så att ledning och chefer inte tillåts gå runt kontrollerna. Söderlund tror 
att lagen höjer ribban för alla aktörer och leder till ökat förtroende från analytiker, placerare, 
anställda och andra intressenter, men att det fortfarande kommer att finnas individer som 
försöker manipulera redovisning och förskingra pengar. 
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5. Analys 
 

5.1 Vilken betydelse har SOX fått för de svenska bolagens styrning? 
  
I och med att företagen ska följa SOX ställs det högre krav på deras interna kontroller, 
granskning av de finansiella rapporterna och på företagens bolagsstyrning. Båda 
respondenterna är överens om att SOX har haft en stor påverkan på det dagliga arbetet, störst 
påverkan har enligt dem sektion 302, 404 och 906 haft och att svårigheterna främst har gällt 
omställningen till det nya arbetssätt som det innebär med de ökade kraven på väl 
dokumenterade arbetsprocesser. Att förändra sitt arbetssätt som ofta är ett invant beteende, 
kan ta lång tid innan arbetet ”går av sig självt” utan att det känns ovant och komplicerat. 
Respondenterna berättar att det har krävts oerhört många arbetstimmar där många personer 
har varit inblandade samtidigt som förändringarna inte har kommit över en natt utan att det 
har varit en lång förberedelsetid samt att många av de interna kontrollerna utfördes redan 
tidigare. Både TeliaSonera och AstraZeneca har använt sig av internutbildning och tagit hjälp 
av konsulter från revisionsbyråer vid implementeringen av SOX och Thorgren menar att ett 
behov av konsultstöd även kommer att finnas i framtiden. AstraZeneca har även anställt 
personal ifrån revisionsbyråer för att bygga upp dem som experter. Båda företagen har även 
fått ett stort stöd av deras egen avdelning för internredovisning. På Astra Zeneca har en 
särskild SOX-grupp utsetts på varje avdelning där de har fått extern utbildning och som sedan 
i sin tur utbildat vissa ur personalen. Enligt vad som framkommer ifrån intervjuerna är 
implementeringsarbetet utfört på ett mer eller mindre liknande sätt som det COSO ger som 
förslag det vill säga utsett särskilda projektgrupper och ansvarsroller. De har vidare 
dokumenterat och följt upp de interna kontrollerna. Det är ett ständigt pågående arbete och 
inte något som bara behöver göras under en kort tid, utan detta kommer fortlöpa framöver.  

Båda respondenterna är ense om att det rör sig om stora belopp som lagts ner på SOX. 
Thorgren anser att kostnaderna för implementeringen är stora men trots detta ser han SOX 
som en tillgång då det är något som finns kvar även i fortsättningen och att kostnaderna då 
inte är lika stora samt att arbete som följer lagen kan generera i ökad effektivitet. På kort sikt 
tror han dock att SOX-arbetet har kostat mer än vad det har bidragit till att skapa i form av 
värde. Thorgren tror även att de hårda kraven som ställs kan anses var allt för omfattande för 
mindre företag som redan tycker sig ha en god insyn i verksamheten i och med företagets 
storlek. Han menar dock att de är rimliga för ett företag i TeliaSoneras storlek.  
 
SOX är som sagt av tvingande karaktär och ställer sig över svensk och europeisk lag, enligt 
Söderlund kan det starka fokus som nu är på SOX leda till att det anses mindre viktigt att 
uppfylla Bokföringslagen eller Aktiebolagslagens krav. Thorgren däremot ser det inte som att 
SOX står över övriga lagar utan mer som att SOX har ett annat och mer krävande 
angreppssätt vilket ställer större krav på både anställda, företagsledning, styrelse och revisorer. 
I och med att det nu är viktigt att följa SOX och ingen vill råka ut för böter eller fängelse kan 
det finns en poäng i vad Söderlund säger, att övriga lagar kan komma att hamna i skymundan 
under den närmsta tiden. Då företagens kontroller alltid har jämförts mot hur dels företagen 
själva säger att kontrollerna ska utföras och dels mot definierade standards har det alltid 
funnits en anpassning till andra regleringar och därför är detta inget nytt arbetssätt. 
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5.2 Hur har sektion 404 påverkat de svenska bolagens 
internkontroll? 
 
Internkontroll är ett komplicerat begrepp och det är enligt Moeller inte lätt att förklara 
innebörden av det, detta är dock inget nytt påfund utan har alltid funnits i olika utsträckning 
hos alla företag. Båda respondenterna är överens om att den interna kontrollen nu har fått en 
mer central roll där både mer resurser tas i anspråk och mer kvalificerade personer arbetar 
inom detta område. De säger båda att betydelsen även tidigare varit stor men SOX har gjort 
det lättare att få resurser och att göra ett bra jobb. 
 
Sektion 404 som är den del av lagen som reglerar kraven på den interna kontrollen och vilken 
kräver att företagen ska kunna visa att de har ändamålsenligt utformade kontroller är en av de 
sektioner som haft den största påverkan på företagen och som har krävt mest resurser, både i 
form av pengar och i form av arbete. TeliaSonera har inte gjort några speciella förändringar 
utan skillnaden ligger främst i att vissa personer nu helt eller i huvudsak arbetar med dessa 
frågor ur ett SOX-perspektiv. Söderlund menar även han att det i och med SOX inte har 
tillkommit nya eller fler kontroller, utan att det snarare är så att kravet på hur kontrollerna 
utförs har skärpts. Även granskningen av dokumentationen har blivit hårdare och det finns 
krav på att allt måste vara till hundra procent korrekt och helt stämma överens med hur arbetet 
har utförts. Thorgren tror att detta tillsammans med att andra företeelser än tidigare har 
kommit i fokus för revisionen leder till att många upplever det som att de arbetar under en 
starkare kontroll.  
 
Enligt Söderlund är större kraft än tidigare riktad mot att kontrollera att transaktioner och 
aktiviteter sköts på ett korrekt sätt och att det nu finns en större uppfattning om hur viktigt det 
är med kontrollerna, varför de utförs och av vem. Med hjälp av lagen blir det även tydligare 
för vem kontrollerna görs, nämligen ägarna, då de ska skyddas från otrevliga överraskningar. 
Söderlund påpekar också att vikten av kontrollerna ger de personer som utför dessa ökad 
motivation i och med att deras arbete har ”blivit viktigare”. Detta är även något som Moeller 
poängterar vara centralt för en fungerade internkontroll, vilket Söderlund tror leder till att 
medarbetarna tar större ansvar för kontrollerna och det blir därmed svårare att kringgå dem. 
Det ska nu också kunna visas att inte en enskild person kan utföra alla steg i kontrollen och på 
så sätt täcka upp för eventuella oegentligheter. Söderlund tar även upp att det är viktigt att 
komma ihåg att SOX enbart hanterar kontroller som har effekt på de finansiella rapporterna. 
De problem som har uppstått vid implementeringen enligt honom är bland annat att det har 
varit svårt att definiera rätt nivå på kontrollerna och att de gått in i allt för stor detalj i 
dokumentationsarbetet, kontrollerna har blivit allt för detaljrika. De har även varit för ivriga 
att följa lagen och därmed gjort mer än vad som är nödvändigt. 
 
Enligt vår referensram ska en fungerande internkontroll säkerställa att det inte finns några 
materiella fel i företagens finansiella rapporter. Ledningens ansvar att inrätta och upprätthålla 
interna kontroller för de finansiella rapporterna, att bedöma effektiviteten och bristerna i dessa 
vilket är viktiga delar i sektionen samt att en oberoende revisor sedan ska intyga och 
rapportera om ledningens bedömning. Den interna kontrollen syftar till att åstadkomma 
effektivitet i företagets olika processer, vilket bland annat innebär att uppnå de uppsatta målen 
och säkra företagets tillgångar och Söderlund menar att de nu börjar bli duktiga på att 
analysera kontrollerna utifrån detta. Om effektiviteten i företaget förbättras med hjälp av en 
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bättre intern kontroll är svårt att svara på anser respondenterna. De är dock överens om att 
effektiviteten kan komma att förbättras eftersom en ökad kontroll gör det lättare att upptäcka 
fel av olika slag i ett tidigare skede vilket leder till ett förbättrat utnyttjande av resurser samt 
en ökad avkastning. Att tidigt få reda på brister kan även leda till att felaktiga beslut längre 
fram undviks, vilket även poängteras i COSOs ramverk för intern kontroll. COSO tar även 
upp betydelsen för företagen att kunna bedöma och identifiera risker och kunna hantera dessa. 
 
Att uppleva huruvida förtroendet har ökat eller inte i och med att sektion 404 börjat gälla kan 
var svårt, särskilt i detta tidiga skede. Det är inte heller någon av respondenterna som har 
någon åsikt om detta, det kan även bero på att lagen är till för att öka förtroendet hos 
allmänheten först och främst och inte inom företaget. 
 

5.3 Hur påverkas VD:ns och ekonomichefens arbete av sektion 302 
som gäller personligt ansvar?  
 
Enligt litteraturen och den lagtext vi har studerat ska VD och ekonomichef skriva under 
företagets finansiella rapporter och därmed garantera att rapporterna så långt de känner till ger 
en rättvisande bild av företaget vilket innebär att rapporterna inte innehåller falska påståenden 
och missvisande information. Om det skulle visa sig att de har skrivit under en rapport som är 
felaktig kan det leda till böter eller fängelse. Eftersom dessa nyckelpersoner nu har fått ett 
ordentligt ökat ansvar är frågan om de även fått ökade kompensationer inte långt borta. För 
TeliaSoneras VD och ekonomichef har någon förändring i det korta perspektivet inte skett 
men däremot har styrkort och bonusmål påverkats genom att internkontrollmål/SOX-krav har 
tillkommit som en viktig parameter att uppfylla. Söderlund har ingen vetskap om huruvida 
kompensationerna har ökat men inom hans arbetsområde är efterlevnad av lagen, uttryckt 
i ”pass-rate”, en del av de kontroller som ingår i allas individuella mål som tillika är 
bonusgrundande.  
 
Båda respondenterna menar att det inte har skett några större förändringar i arbetet för 
ekonomichefen då denne sedan tidigare varit mycket involverad i det dagliga arbetet med den 
interna kontrollen. Däremot kan det möjligtvis ha blivit en förändring för VD då denne måste 
vara mer insatt i detaljer som tidigare helt kunde delegeras till medarbetare. Söderlund säger 
även att den svenska modellen med stor delegering och förtroende för kompetenta 
medarbetare i stort sett inte kommer att förändras. Att de gått in i alltför stor detalj i 
dokumentationsarbetet tror han till viss del beror på att VD och ekonomichef nu är personligt 
ansvariga.  
 
Inom AstraZeneca har de framarbetat en checklista som ekonomichefen har till sin hjälp för 
att kunna genomföra sin kontroll av de finansiella rapporterna för att se att rapporterna inte 
strider mot SOX-kraven och företagets egna policys. Checklistan kan vara ett hjälpmedel som 
leder till att denne får en större insikt och medvetenhet om vad som sker i företaget och 
antagligen gör det lättare att kunna ta på sig ansvaret för att allt utförts på rätt sätt. Att VD och 
ekonomichef på företag noterade på börsen i USA kan komma att åtalas i amerikansk domstol 
vid eventuella brott mot lagen, är något som kanske kan komma att kännas obehagligt. Enligt 
Söderlund ses dock den risken endast som teoretisk möjlig och upplevs inte särskilt 
skrämmande, Thorgren har däremot ingen uppfattning om detta. 
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5.4 Vilka fördelar respektive nackdelar ser företagen med SOX? 
 
Enligt Moeller förs det många diskussioner angående lagens effektivitet där de flesta anser att 
tillämpningen av sektion 404 är nödvändig men att kraven i sektion 302 kanske inte är 
tillräckliga för att komma åt problem med bedrägerier. Blomberg och Svernlöv anser dock att 
även om det är ett faktum att lagen har fått stora konsekvenser finns det regleringar som gör 
att det finns skäl att ställa sig frågande till lagen. Att lagen har tillkommit relativt snabbt efter 
företagsskandalerna är även det enligt dem en anledning att ifrågasätta lagens regleringar då 
den kanske inte är lika färdigställd som den kanske behöver vara.  
 
Båda respondenterna anser att lagen i stort är bra men kanske med alltför detaljerade och 
omfattande krav. De tror vidare att lagen kommer att uppfylla sitt syfte då den sätter fokus på 
den interna kontrollen som annars lätt bara blir ett intresse för ett fåtal företag. En annan 
fördel som de tar upp är att de tror att chefer på olika nivåer får en klarare bild av vad 
personalen gör. Söderlund menar att det alltid har funnits kontroller för att försvåra, förhindra 
och upptäcka bedrägerier men han hoppas att SOX kommer att stärka kontrollutförarnas 
ställning i det arbetet och att ledning och chefer inte tillåts gå runt kontrollerna. Att lagen ska 
förhindra ledningsbedrägerier är båda respondenter skeptiska till då de tror att det fortfarande 
kommer att finnas individer som försöker manipulera redovisningen och på så sätt förskingra 
pengar. Dock hoppas de att lagen kan göra bedrägerierna färre till antalet och lättare att 
upptäcka. Detta kan även kopplas ihop med den institutionella teorin då den menar att 
organisationer och individer inte bara ska ta hänsyn till lagar och regler utan att de måste även 
hantera aspekter som etik och moral. Just avsaknaden av etik och moral bör vara en av 
anledningarna till bedrägerierna i USA då det redan fanns lagar och regler som styrde hur de 
finansiella rapporterna skulle utformas men ledningen valde att gå runt lagstiftningen ändå. 
 
I enlighet med den institutionella teorin menar Scott, som är en framträdande forskare inom 
ämnet, att det sker förändringar, bland annat vid tillämpning av lagar, i institutioner för att 
skapa likheter. Detta kan kopplas ihop med att den amerikanska lagens bestämmelser har haft 
inverkan även på lagar i EU och svenska rekommendationer. Dock har inte SOX-kraven blivit 
lika väl mottagna i EU-länder som lagstiftarna hade hoppats då några av dessa regleringar 
skiljer sig från andra lagar och rekommendationer. Söderlund menar att bolaget i och för sig 
redan har lagar att följa, både svenska och internationella, som reglerar ledningens ansvar och 
hur de ska redovisa men han tror att SOX har haft stor genomslagskraft då 
redovisningsskandalerna var så omfattade och omtalade.  



Sarbanes-Oxley Act 
- Lagens inverkan på två svenska bolag - 

 
 
 

   31 

6. Slutsats  
 
Regelverket SOX är obligatoriskt från och med 2006 för alla icke-amerikanska företag 
börsnoterade i USA. Övergången till det nya regelverket har dock medfört en rad 
förändringar för de svenska företagen. Två av de sektioner som har inneburit störst skillnad 
och arbete är sektion 404 och 302. En följd av övergången till dessa regler, som det råder en 
del skilda åsikter om även om många verkar vara positiva till den i stort, är att förtroendet för 
företagen förhoppningsvis kommer att förbättras. 
 

6.1 Vilken betydelse har SOX fått för de svenska bolagens styrning?  
 
SOX innebär ökade krav på bolagsstyrningen där den mest uppmärksammade skillnaden 
utgörs av de ökade kraven på de interna kontrollerna och granskningen av dessa. De interna 
kontrollerna ska syfta till att effektivisera arbetsprocesserna och skapa mer kvalitativa 
finansiella rapporter. Lagen har inneburit väldigt mycket arbete för bolagen för att de ska 
kunna följa den fullt ut. Bolagsstyrningen har även den påverkats, hur det tar sig uttryck är 
bland annat genom att VD och ekonomichef har ett ökat personligt ansvar och därför måste 
vara mer involverade i det dagliga arbetet, det är inte lägre tillåtet att delegera arbete i samma 
utsträckning som tidigare. Vidare ställer lagen hårdare krav på både anställda, företagsledning, 
styrelse och revisorer.  
 
En stor skillnad för företagen är omställningen till det nya arbetssätt det innebär med de ökade 
kraven på dokumentation, gällande hur arbetsprocesserna är utförda och av vem. Det är svårt 
för företagen att förändra det arbetssätt som hittills har använts och detta kommer att ta ett bra 
tag innan det fungerar problemfritt. SOX är av tvingande karaktär och ställer sig över svensk 
och europisk lag, just nu finns ett väldigt starkt fokus på lagen vilket kan komma att leda till 
att övriga lagar och regler kommer i skymundan. 
 
Implementeringen av SOX har medfört stora kostnader, både vad det gäller utbildning av 
företagets egen personal och inhyrning av konsulter utifrån. I och med SOX kontrolleras 
verksamheten in i minsta detalj och det egentliga syftet med lagen som är att öka 
tillförlitligheten i de finansiella rapporterna glöms till viss del bort.  
 

6.2 Hur har sektion 404 påverkat de svenska bolagens 
internkontroll?  
 
I och med införandet av SOX sektion 404 har företagens interna kontroller fått en mer central 
roll där mer resurser tas i anspråk och mer kvalificerade medarbetare har detta som 
huvudsakligt arbetsområde. Den största förändringen är att kraven på hur kontrollerna utförs 
har skärpts och det finns en större förståelse bland företagens personal för hur de interna 
kontrollerna utförs och varför. Det finns nu även ett större fokus på att transaktioner och 
aktiviteter sköts korrekt.  
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Sektion 404 har också resulterat i en större förståelse för hur viktiga kontrollerna är för 
företaget och varför de görs. Det har också blivit påtagligare för vem kontrollerna utförs, det 
vill säga företagets ägare. Att det har blivit väldigt märkbart hur viktiga kontrollerna är har 
även lett till att motivationen hos dem som arbetar med detta har ökat vilket leder till att det 
blir svårare att ”ta sig förbi kontrollerna” då ett bättre arbete utförs. 
 
Sektion 404 har förbättrat bolagens interna kontroll och det i sin tur leder till att fel av olika 
slag upptäcks tidigare eller kanske inte uppkommer över huvudtaget. Detta gör att företaget 
på ett bättre sätt kan utnyttja sina resurser och därmed bli effektivare.  
 
Det råder delade meningar om lagen uppfyller sitt övergripande syfte men sektion 404 anses 
trots allt ha vissa förtroendehöjande effekter. Hela processen som SOX medför ses även som 
en förtroendehöjande faktor i och med att bolagen då behöver behandla intern kontroll 
dagligen. Den ökade dokumentationen, externa revisorns granskning och det personliga 
åtagandet av VD och ekonomichef medverkar även det till ökat förtroende.  
 

6.3 Hur påverkas VD:ns och ekonomichefens arbete av sektion 302 
som gäller personligt ansvar? 
 
VD och ekonomichef har fått ett ökat personligt ansvar vilket innebär att arbetet till viss del 
förändrats. De måste nu sätta sig in mycket mer i det dagliga arbetet, de har dock även 
tidigare varit involverade i detta men nu är det inte tillåtet att delegera i samma utsträckning 
som tidigare. Det har även blivit viktigare för dem att vara mer medvetna om vad som sker i 
företaget och om det sker på rätt sätt. Anledningen till detta är att de själva ska intyga att 
företagets finansiella rapporter är korrekta. En rapport innehållandes fel som ändå skrivs 
under kan leda till åtal i USA och personen i fråga kan tilldelas hårda straff i form av böter 
eller fängelse. Denna risk ses dock inte som särskilt stor.  
 
Någon större förändring av VD och ekonomichefens kompensationer har dock inte skett, 
däremot är graden av efterlevnad utav lagen bonusgrundande. 
 

6.4 Vilka fördelar respektive nackdelar ser företagen med SOX? 
 
SOX-lagstiftningen är omfattande och inte helt problemfri att tolka. Lagen har ändå mottagits 
väl hos företagen även om den anses vara både mycket detaljerad och komplex med väldigt 
höga krav som kan vara svåra att uppnå. En svårighet med tolkningen av sektion 404 är att det 
inte framgår hur den ska uppfyllas eller hur de interna kontrollerna ska utvärderas. Lagen 
tydliggör att ansvaret för en korrekt redovisning ligger i toppen av företaget. Det finns dock 
redan befintliga lagar som reglerar hur en rätt och riktig redovisning ska upprättas men SOX 
gör vikten av detta extra tydlig. Den stränga och utförliga lagen leder till att medarbetarnas 
ställning stärks och detta försvårar för dem som vill komma förbi kontrollerna. Troligen 
kommer lagen att ingjuta ett större förtroende hos allmänheten genom dess kontroller och 
hårdare granskning. 
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En fördel med lagen är att det i och med lagens tillämpning hos bolagen ökar medarbetarnas 
kontrolltänkande och de blir medvetna om vart riskerna med internkontroll ligger och hur 
dessa ska hanteras. Enligt sektion 404 och COSOs ramverk är det upp till varje organisation 
att forma sina egna mål och åtgärder för internkontroll. Detta kräver mycket tid och resurser 
och bolagen har haft svårt att anpassa sina processer och att hinna i tid. SOX bidrar även till 
att ledningen får en bättre struktur på verksamheten och skapar en dokumenterad beskrivning 
av verksamhetens processer.  
  
Risken att bedrägerier från ledningen inte upptäcks minskas i och med de hårda kraven i 
sektion 404 och den till stor del därför tjänar sitt syfte. Även de krav som finns i sektion 302 
bidrar till att risken för bedrägerier minskar. Kontroller för att förhindra och kunna upptäcka 
bedrägerier har alltid funnits men SOX lägger ribban lite högre. Trots detta kommer det alltid 
finnas vägar att vandra för att upprätta redovisningen till sin egen fördel. 
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7. Diskussion 
 
Då SOX påverkar många företag kan det tyvärr vara så att många får lida på grund av att ett 
fåtal människor i ledande positioner har misskött sig och förskingrat pengar för personlig 
vinning. Detta kan leda till irritationer hos företagen då deras verksamhet måste genomgå 
stora förändringar på relativt kort tid. Det kan antydas att SOX inte har utarbetats på ett alltför 
genomtänkt sätt då den kom till ganska snabbt efter uppdagandet av företagsskandalerna. 
Eftersom lagstiftarna var väldigt angelägna om att återskaffa förtroendet för aktiemarknaden 
kan det vara så att de har överdrivit och gjort lagen mer omfattande och invecklad än den 
behöver vara för att motverka bedrägerier på ledningsnivå. Det skulle kunna vara på så vis att 
lagstiftarna ville belasta företagen relativt hårt för att signalera till allmänheten att en rejäl 
insats har gjorts för att komma åt företagsfusket och att det hädanefter ska vara tryggare för 
aktiespararna att öka sina investeringar. Om det är så att lagstiftningen kom till i en hast kan 
effekten istället bli det motsatta då det istället för att öka förtroendet för aktiemarknaden kan 
saknas tydlighet i vad regelverket innebär och vem som följer vad.  
 
I enlighet med den institutionella teorin menar vi att en organisation inte bara bör ta hänsyn 
till lagar och regler utan även till etik och moral. Det är inte brist på lagar och regler utan det 
är avsaknaden av den moraliska viljan hos företagens chefer och ledare som är det som saknas, 
och det som antagligen föranledde företagsskandalerna i USA. Skandalerna som inträffade i 
USA var ”rena medvetna lagöverträdelser” och ledningen och cheferna ville ”roffa åt sig” på 
företagens bekostnad. Dessa typer av överträdelser kan vara svåra att förhindra trots en 
omfattande lag eftersom det i grund och botten handlar om moral. Vi tror därför att det är 
väldigt viktigt att skapa en stark kultur inom företaget med tydliga uppförandekoder för att 
stärka medarbetares moral och lojalitet till företaget. 
 
I vår studie har det visats att bolagen, trots den kritik som har framkommit mot SOX, i stort 
har en positiv inställning till lagen. De tror dock inte att investerarnas förtroende för bolagens 
rapporter kommer att öka, vilket är lagens huvudsyfte. Detta kan bero på att investerarnas 
förtroende inte har sjunkit lika mycket i Sverige som i USA på grund av att vi inte har 
drabbats av redovisningsskandaler i samma omfattning. Eftersom det då inte finns samma 
behov av att öka förtroendet kan lagens krav kännas överflödiga. Respondenterna menar att 
den svenska kulturen innebär en högre tillit till medarbetare vilket vi tror kan medföra att VD 
och ekonomichef inte är rädda att besitta de höga posterna då de litar på den information som 
de erhåller från sina medarbetare. 
 
Efter att SOX börjat gälla kan det hända att vissa bolag väljer att avregistrera sig från den 
amerikanska börsen då de kanske inte uppfattar att nyttan motsvarar kostnaden för 
anpassningen till lagen. Detta kanske inte är någon större fara för den amerikanska 
aktiemarknaden men risken att avregistreringar kan komma att inträffa är inte obetydlig. 
Eftersom SOX är en amerikansk lag kan det vara så att amerikanska bolag får fördelar 
gentemot utländska då lagen skrevs utifrån amerikanska förhållanden och då kanske de inte 
kan anpassa sig efter den lika bra som de amerikanska bolagen. Detta behöver dock inte vara 
det största hotet utan det torde vara de kostnader som SOX-implementeringen medför. Att 
SOX får stora effekter på svenska bolag kan bero på att förhållandena i USA och Sverige är 
olika och därför kan ett regelverk som är utformat i USA bli väldigt kostsamt att överföra till 
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Sverige. Angående att lagen innehåller väldigt detaljerade krav kan det återigen uppfattas som 
överflödigt att behöva kontrollera och intyga varje liten intern kontroll bolaget har då tilliten 
till svenska bolag redan är hög. 
 
Om arbetet med SOX tas om hand på rätt sätt tror vi att företagen kan skaffa sig en unik 
möjlighet att erhålla en affärsmässig fördel. Istället för att koncentrera sig på de kostnader 
som anpassningen till lagen medför kan bolagen vända detta till sin fördel i form av att ju 
bättre kontroll de har på sina processer desto lättare är det att bli effektiva när det gäller att 
utnyttja resurser på rätt sätt. 
 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 
 
Det vore intressant att utföra undersökningen på nytt om några år för att se vilka förändringar 
som skett. Kanske kommer lagens krav att ändras vilket möjligtvis leder till att lagens syfte 
uppfylls bättre. Eftersom lagen kom till ganska snabbt efter redovisningsskandalerna är det 
ganska troligt att vissa ändringar kommer att ske framöver. Lagstiftarna kommer kanske 
underfund med att regleringarna inte har utformats på bästa sätt och det kan komma ändringar 
av dem eller helt nya regleringar. Vidare kan det vara spännande att studera om bolagens syn 
på lagstiftningen har förändrats efter att de kunnat anpassa sig till lagen och utveckla sina 
processer ordentligt. Även om det skulle vara praktiskt svårt att genomföra och kräva stora 
resurser vore det även intressant att undersöka om lagen bidragit till minskade bedrägerier på 
ledningsnivå. 
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 
Respondentens och företagets namn 
Vilket är Ert ansvarsområde? Befattning? 
Hur länge har Ni haft denna befattning? 
 
Hur har ni tillförskaffat er kompetens om den nya lagen? 
- Internutbildning eller nyanställning? 
- Varför har ni valt att göra på det valda sättet? 
- När påbörjade ni arbetet med att tillförskaffa er den nya kompetensen, är den tillräcklig eller    
  behöver ni utöka den ytterliggare? Varför? 
 
Om själva lagen  
- Beskriv kortfattat vad SOX har inneburit för er bolagsstyrning? 
- Hur ser ni på att icke-amerikanska företag tvingas följa SOX?  
- Eftersom SOX har ställt sig över svenska lag och EU-direktiv, vilka problem tror ni     
  detta innebär? Exempelvis utnämnande av revisorer som nu ska utses av revisionskommittén.  
 
Hur har implementeringsarbetet av SOX fungerat på ert företag med avseende på 
interna rutiner och kontroller?  
- Hur har arbetet påverkat de dagliga rutinerna i ert arbete?  
- Vad är/har varit det svåraste för ert företag vad gäller tillämpning av den nya lagen? Vad   
  beror det på och hur hade det kunnat göras bättre?  
- Vilka sektioner i SOX har störst påverkan på er organisation?  
- Har ni genomfört några organisatoriska förändringar? I så fall vilka? 
- Har implementeringen av lagen krävt stora kostnader? Vilken sektion har i så fall krävt mest?  
- Anser ni att kostnaderna som uppkommer på grund av SOX överstiger fördelarna den   
  genererar?  
- Ska en utgift för SOX enbart räknas som kostnad, eller är det rent av också en tillgång? 
 
Vad har SOX 404 inneburit för internkontrollen på ert företag? 
- Hur har den interna kontrollen skötts tidigare, hur sköts den idag och kommer den att skötas   
   på ett annorlunda sätt i framtiden? 
- Varför tror ni den interna kontrollen har ökat i betydelse under senare tid? Beror det på att    
   behovet av interna kontroller är större idag? 
- Specifikt vad i 404 är det som skapar ett ökat förtroende? 
- Anser ni att effektiviteten i företaget höjs med en ökad intern kontroll? Kan den i så fall        
   mätas? 
- Upplevs kontrollen av ert arbete som hårdare? Det vill säga om era revisorer kommer på     
  fler besök och så vidare? 
 
Ekonomichef och VD har fått betydligt ökat ansvar, sektion 302, hur har det tagit sig 
uttryck på ert företag? 
- Är ekonomichefen och VD mer involverade i det dagliga arbetet eller förlitar de sig på sina      
  medarbetare? 
- Hur ser ni på de ökade riskerna för dyra stämningar i USA? 
- Har det blivit någon förändring av kompensationerna till VD och ekonomichef ? 
Vad tycker ni personligen om lagen? Fördelar/nackdelar? 



 
 

 

- Tror ni att lagen kommer tjäna sitt syfte? Det vill säga tror ni att lagen kan förhindra     
   företagsskandaler i framtiden och även att upptäcka bedrägerier? 
 
Är det någon fråga som ni tycker att vi borde ha ställt men inte gjort? 
 
Får vi kontakta er för eventuella följdfrågor?  
 


