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FÖRORD 
eller att tio poäng faktiskt kan kräva tio veckors arbete.. 
 
Till att börja med ett stort tack till alla er utan vars hjälp denna uppsats ej hade varit 
möjlig. Tack till våra kunniga respondenter, noggranna opponenter, vår 
eftertänksamma handledare, och all bullbakande konditoripersonal. Ni har hjälpt till 
att förgylla vår senaste termin, och gjort uppsatsskrivandet över lag till ett sant nöje. 
 
Arbetet med uppsatsen har gett oss en inblick i en värld som vi vid terminens början 
knappt visste existerade. Det är vår förhoppning att denna färdiga lunta ger en inblick 
i denna värld för andra i samma sits som vi själva var, och en någorlunda rättvisande 
bild av en liten del av vardagen för er som lever i den. Först nu vid uppsatsarbetets 
slut börjar helheten klarna och bitarna falla på plats, och vi hoppas att vi lyckats 
förmedla en del av denna insikt vidare på ett läsligt och läsvärt vis. 
 
 
Stockholm, den 20e januari 2006. 
 
 
 
Gustav Algotsson    Fredrik Ståhl 





SAMMANFATTNING 
 

Revisionsbranschen är en till synes omväxlande bransch. Antingen är det mossiga 
gubbar i gröna solskärmar, eller mångmiljardskandaler och offentliga rättegångar. 
 
Denna uppsats fokuserar på det senare; eller snarare följderna av dem. De enorma 
konkurser och förluster som uppstod då redovisnings- och revisionsfiffel upptäcktes i 
några av USA:s enormt stora företag i början av tvåtusentalet har nu fått 
efterkänningar världen över. Sarbanes-Oxley, den namnkunnigaste av dessa följder, är 
ett regelverk med stränga krav på företagens verksamhet och redovisning, och ännu 
strängare straff om dessa krav inte följs.  
 
Regelverket syftar till att skydda de kvarvarande, orädda investerarna genom att 
avkräva alla företag noterade på amerikansk börs att ha till synes full kontroll över de 
egna interna kontrollerna, och syftet med denna uppsats är att undersöka hur berörda 
svenska företag faktiskt hanterat dessa nya krav. Undersökningen har genomförts 
medelst ett antal intervjuer ute på plats hos företag, och dess revisorer samt konsulter, 
allt för att kunna förmedla personliga berättelser om blod, svett och tårar – men också 
ett och annat guldkorn. 
 
Resultatet av uppsatsarbetet är måttligt förvånande, men vägen dit har varit desto mer 
spännande. Att anpassningen kostat företagen enorma belopp och inneburit många 
sena kvällar var förutsägbart, men att en dryg procent av de kvinnliga 
internrevisorerna klär sig i pumarandiga kavajer står nog inte i någon lärobok. 
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  1. INTRODUKTION 

1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
 

“Today we will begin the Committee’s investigation of the facts and 
circumstances surrounding the largest corporate failure in history. 
Today we will hear about the dramatic collapse of Enron Corporation, 
the seventh largest company in the United States. Riding high as 
recently as six months ago, the company has since lost more than 99% 
of its market capitalization, and now trades below $1”1

 
Detta uttalande, under senatkommittésförhören i kölvattnet av Enronskandalen, 
gjordes utav en av de två upphovsmännen till vad som inom företagsvärlden skulle bli 
ett av de mest betydande och omdiskuterade regelverken att frambringas sedan 
efterdyningarna av den stora depressionen i början av trettiotalets Nordamerika2. 
Energiföretaget med som mest 21.000 anställda hade under flera år systematiskt blåst 
upp vinsten med diverse kreativa lösningar samtidigt som företagsledningen skott sig, 
allt utan att dess revisorer reagerat, och de nyöppnade ögonen efter upptäckterna ledde 
snabbt till avslöjanden hos mångt fler företag.3

 
En hetsig debatt följde i USA med krav från många håll om ny lagstiftning som skulle 
motverka att liknande händelser upprepades4 – inte minst presidentens, trots att han 
nu gick miste om en av hans största och mest varaktiga bidragsgivare.5 
Årsredovisningens själva raison d’être är att ge pålitlig information till investerare och 
övriga intressenter, och dessa händelser skakade förståeligt nog detta förtroende till 
grunden. 
 
På kort tid skapades därför Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX), namngedd av dess två 
huvudpersoner – senator Paul Sarbanes och kongressledamot Michael Oxley, med 
avsikt att skydda investerare genom att förbättra riktigheten och pålitligheten i 
företagens finansiella rapporter.6 Av vikt för svenska företag och den här uppsatsens 
tillkomst är att lagen dessutom appliceras extraterritoriellt; såväl amerikanska som 
icke-amerikanska bolag med aktier eller American depository receipts (motsvarande 

                                                 
1 Oxley, Michael G., The Enron Collapse: Impact on Investors and Financial Markets, 2001, s. 72. 
2 Donaldson, W. H., Remarks to the Practising Law Institute, 2004. 
3 Patsuris, P., The Corporate Scandal Sheet, 2002. 
4 Li, H., et al., Market Reaction to Events Surrounding the Sarbanes-Oxley Act of 2002, 2004. 
5 The Economist, Bush and Enron's collapse, 2002. 
6 Sarbanes-Oxley Act of 2002. 
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skuldebrev där utländska aktier handlas genom tredje part7) noterade på amerikansk 
börs alternativt erbjuder eller planerar att erbjuda obligationer eller värdepapper till en 
bredare krets i USA är bundna av lagen.8 Praktiskt innebar regelverket att propåer och 
önskemål som länge cirkulerat utan att få tillräckligt stöd nu fästes på papper, och att 
de regelstyrda amerikanska redovisnings- och revisionsreglerna blev ännu striktare 
med möjligheten till ännu strängare påföljder.9

 
”This law says to every dishonest corporate leader: you will be 
exposed and punished; the era of low standards and false profits is 
over.” 10

 

1.2 Problemdiskussion 
Hur stor är skillnaden mellan Sarbanes-Oxley och tidigare gällande svenska regler, 
och hur stor påverkan har regelverket på berörda svenska företag? Föreningen 
auktoriserade revisorer gav strax efter regelverkets klubbande en arbetsgrupp 
bestående av representanter från de fyra största revisionsbyråerna aktiva i Sverige 
uppgiften att utreda just detta.11 Utredningen inriktades främst på revisorns 
förändrade krav där ett antal konflikter nämns, främst väsensskillnaderna i regleringen 
av revisorns oberoende, men regleringen av interna kontroller i section (avsnitt, 
hädanefter sec.) 404 som återkommer regelbundet i diskussioner kring SOX framstår 
som en av de största förändringarna för företagen. Svernlöv och B:son Blomberg 
utvecklar vidare i Balans 1/2003 bland annat de nya kraven på oberoende 
revisionskommitté som tillsätter och granskar bolagets revisor, krav på 
revisorsrotation vart femte år, och återigen de hårdare kraven på företagens interna 
kontroll. 
 
Sec. 404 vill i korthet garantera företagens finansiella rapporter genom att göra 
företagets ledning personligen ansvariga för att effektiva och fungerande interna 
kontroller finns för de processer som påverkar rapporterna, att detta skall 
dokumenteras och signeras av ledningen i företagets årsredovisning, samt att 
företagets revisorer i sin tur skall attestera och dokumentera ledningens utsaga att 
dessa kontroller existerar och fungerar. Trots avsnittets två ganska korta stycken (se 
bilaga) med rubriken Management Assessment of Internal Controls förväntas avsnittet 
ha större implikationer än någon annan del av regelverket.12 Att räckvidderna är större 
                                                 
7 SEC:s definition av ADR. 
8 B:son Blomberg, E. & Svernlöv, C., Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar[…], 2003. 
9 Li, H. et al., Market Reaction to Events Surrounding the Sarbanes-Oxley Act of 2002, 2004. 
10 Bush, G.W., President Bush Signs Corporate Corruption Bill, 2002. 
11 Blix, C., et al., Sarbanes-Oxley Act – Utredning på uppdrag av FAR, 2002. 
12 Stridell, H., Sarbanes-Oxley i affärssystemet, 2004. 
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än vad som omedelbart kan tros, illustreras om inte annat genom att SEC:s13 
tillämpningsföreskrifter med förklaringar och preciseringar kring avsnittet är 86 sidor 
långt.14

 
Men i vilken grad påverkar regelverket svenska företag i praktiken? Bortsett från de 
nya kraven på berörda revisorer och revisionsbolag är de mest påtagliga effekterna att 
en revisionskommitté skall inrättas och ledningens nämnda underskrifter av de interna 
kontrollernas förträfflighet. De dokumentations- samt attestationskrav av kontrollerna 
som Sarbanes-Oxley medför är inget som tidigare gällt för svenska företag, och 
tidpunkten är också mycket intressant då tidsgränsen för efterlevnad av just sec. 404 
hos utländska företag sköts upp senast i mars. Från att ursprungligen ha krävts i och 
med det bokslutsår som slutade på eller efter den 15e april 200515 har det efter ett par 
uppskjutningar nu förhoppningsvis blivit fastställt till den 15e juli 200616. 
Anledningar som nämnts till de skjutna fristerna är att de stora omställningar som 
krävts helt enkelt inte hunnits med – delvis beroende på skillnader i kulturella och 
regelmässiga förhållanden samt ibland vida skiljande organisationsstrukturer i den 
amerikanska och europeiska marknaden som försvårar övergången.17 Trots uppskovet 
bör företagen vara i full färd med att implementera regelverket och rimligtvis hunnit 
en bra bit på väg för att hinna till detta förhoppningsvis slutliga datum. 

1.3 Problemformulering 
Hur har svenska företag anpassat sina interna kontroller som följd av Sarbanes-Oxley 
Act of 2002 sec. 404, och vad förväntas följden bli av dessa förändringar? 

1.4 Syfte 
Avsikten är att utröna hur berörda svenska företag praktiskt hanterat övergången till 
de lagkrav gällande finansiella rapporter som nyligen ställts från amerikanskt håll i 
och med Sarbanes-Oxley Act of 2002 och översiktligen vad dessa kommer att 
resultera i. Målet är att ge en bild av anpassningsarbetet i sin helhet genom att 
fokusera på ett isolerat och därmed relativt lättkontrollerat men för anpassningsarbetet 
väsentligt avsnitt i sec. 404. 

1.5 Disposition 
Efter en generell inledning där anledningarna till SOX tillkomst och innebörd snabbt 
tas upp förklaras och försvaras de metoder som använts i uppsatsens arbetsgång i 

                                                 
13 U.S. Securities and Exchange Commission, motsvarande finansinspektionen. 
14 SEC:s tillämpningsföreskrifter för Sarbanes-Oxley sec. 404, 2003. 
15 Ibid.. 
16 SEC, Management’s report on internal control over financial reporting […], 2005. 
17 Glassman, C., EU-U.S. Dialogue on Financial Market Regulation — A U.S. Perspective, 2005. 
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kapitel två. Kapitel tre presenterar sedan den teori som ligger till grund för de 
förväntade förändringar som undersöks ute i verkligheten i kapitel fyra. Analys och 
slutsatser kring de förväntade och faktiska aktiviteterna följer i kapitel fem, för att 
mynna ut i en friare diskussion även utanför uppsatsämnet i kapitel sex.

2. METOD 

2.1 Metodansats 
På grund av svårigheten att sätta sig in i det valda ämnet genom rena teoristudier 
valdes att inleda arbetet med en orienterande intervju med yrkesverksamma inom 
revision och konsultation rörande Sarbanes-Oxley. Detta medgav tillräcklig 
förförståelse och verklighetsförankring för att i nästa steg kunna utnyttja tidigare 
existerande teori till att formulera en tillämpbar och intressant inledande 
problemformulering. 
 
Uppsatsarbetet har utgått ifrån en hermeneutisk ansats för att få en inblick i företagens 
situation och för att få en helhetsbild av hur implementeringen av sec. 404 gått till. 
Centralt för undersökningen är att försöka förstå hur företagen agerat utifrån de 
situationer och premisser som gällt, då enskilda fenomen endast kan förstås genom att 
också ha inblick i de sammanhang där de inträffat.18,19

 
Tolkningsarbetet illustreras lämpligtvis med hjälp av den hermeneutiska spiralen, vars 
utgångspunkt är den inledande förförståelsen av det valda undersökningsämnet.20 I 
sökandet efter ökad förståelse och behovet av att få en praktiskt förankrad 
verklighetsbild har problemformuleringen och intervjufrågorna kunnat utvecklas i takt 
med att kunskapen om ämnet ökat. 

 

 
Den hermeneutiska spiralen21

                                                 
18 Lundahl, U. & Skärvad, P., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999. 
19 Wiedersheim, P., Att utreda, forska och rapportera, 2001. 
20 Ibid. 
21 Egen anpassning från Wiedersheim, P., Att utreda, forska och rapportera, 2001. 
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En kvalitativ metod har använts för att på enklaste sätt kunna besvara uppsatsens 
frågeställning och för att ha möjligheten till djupgående frågor där sådana behövts. 
Personliga intervjuer underlättar försöket till att få insikt i respondenternas 
tillvägagångssätt utifrån deras perspektiv och situation, där det centrala blir att dels få 
en djupare förståelse av det problemkomplex som studeras, dels att beskriva helheten 
av det sammanhang som detta inryms i.22

2.2 Intervjuförfarande 
Totalt sju intervjuer har genomförts, varav en via mail och resterande i person på 
respondentens arbetsplats. Tre av intervjupersonerna representerade olika företag som 
i skrivande stund var i full gång med sin SOX-implementering, och för att få en 
bredare bild av arbetet med Sarbanes-Oxley intervjuades respondenter på olika 
befattningar i företagen. Resterande fyra intervjuer var med respondenter på de fyra 
största revisionsbyråerna med erfarenhet från klienter aktiva med sin anpassning till 
SOX. Även dessa respondenter hade något varierande befattningar, och sammanlagt 
möttes nio respondenter vid de olika intervjuerna. 
 
Den inledande kontakten med samtliga företag och revisionsbyråer skedde per telefon, 
vilket tvingade fram ett omedelbart ställningstagande med betydligt bättre resultat än 
den tidigare fruktlöst beprövade mailmetoden.23 Samtliga samtal blev väl bemötta och 
resulterade i hänvisningar till anställda med – förutom tid och möjlighet till intervju – 
även passande kunskap och erfarenheter. Samtliga intervjuer utom en var personliga, 
vilket förutom att vara väldigt trevligt och en utmärkt ursäkt att äta bullar innebar 
vissa fördelar, då tveksamheter och kroppsspråk kunnat tydas och spontana svar på 
vissa väl valda frågor möjliggjorts. Vid de personliga intervjuerna avtalades i förväg 
med respondenterna att avsätta ungefär en timme, vilket ansågs tillräckligt för att få 
del av den information som behövdes. Inledningsvis under intervjuerna klargjordes att 
personerna i resultatsammanställningen skulle vara anonyma, och endast nämnas vid 
namn i referenslistan. Detta då anonymitetsfrågan dykte upp redan vid en inledande 
telefonkontakt, och beslutet togs därför tidigt med avsikt att intervjupersonerna skulle 
känna sig så bekväma i sin situation som möjligt. 
 
Semistandardiserade intervjuer har använts, vilket innebar att ett antal intervjustolpar 
anpassade till respondentens position på förhand mailats ut. Utöver dessa har frågorna 
följts upp med vidareutvecklande följdfrågor beroende på respondentens svar, samt 
vissa frågor där spontana svar varit önskvärda, vilket sammantaget har inneburit att de 
fördefinierade frågorna endast motsvarat en mindre del av den totala frågemängden.24 
                                                 
22 Holme, I. M. & Solvang, B. K., Forskningsmetodik, 1991. 
23 Lundahl, U. & Skärvad, P., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999. 
24 Ibid. 
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Under samtliga intervjuer, undantaget den allra första på grund av tekniska 
svårigheter, har bandspelare använts under intervjuerna. Detta för att möjliggöra en 
fullständig registrering och noggrann uttolkning av intervjuerna i efterhand, och att 
under intervjuernas gång kunna fokusera på respondentens svar istället för att febrilt 
försöka anteckna dessa.25 Antalet intervjuer innebar en sådan mängd material att 
kompletta referat av samtliga intervjuer skulle ha lett till en tidsmässigt orimlig insats, 
så intervjuerna lyssnades istället igenom och relevanta delar antecknades för att 
sammanfattas i empirin. 

2.3 Urval 
Samtliga urval av företag och revisionsbyråer utgick från de med närvaro inom 
stockholmsområdet för att möjliggöra personliga intervjuer. Valet av revisionsbyråer 
förutsatte dessutom de största byråerna med global verksamhet, då dessa anställs av 
globala koncerner av intresse för detta arbete. Insikt i vem som skulle vara mest 
lämpad att intervjua fanns inte alltid vid den inledande kontakten med företagen och 
byråerna, och i dessa fall rekommenderades lämplig person. 
 
Respondenterna från de fyra revisionsbyråerna hade i egenskap av konsulter och 
revisorer erfarenheter från vitt skilda företag och deras implementering, och kunde 
därför bistå med en bredare bild utan att själv behöva intervjua ohanterligt många 
företag. Avseende företagen skedde urvalet utifrån en likartad princip; 
intervjupersonerna satt på skilda positioner vad gällde arbetet med Sarbanes-Oxley, 
vilket innebar inblickar i och erfarenheter av olika stadier i implementeringsarbetet för 
att på detta sätt att försöka få en så mångfacetterad uppfattning som möjligt.26

2.4 Datainsamling 
Enkla internetsökningar på Sarbanes-Oxley returnerade en närmast oändlig mängd 
sidor; huvuddelen av vilka önskade sälja mer eller mindre suspekta tjänster. För att 
begränsa mängden material fokuserades sökningarna på sec. 404 och intern kontroll, 
men mängden information och dess bristande tillitlighet har inneburit att 
internetbaserad information utanför de delaktiga organisationernas egna hemsidor har 
använts extremt sparsamt. Bristande och ibland rent motsägelsefulla artiklar har tyvärr 
inneburit att artiklar från diverse svenska affärstidningar har utelämnats, trots att dessa 
ibland stoltserat med intressanta och aktuella anekdoter. Den huvudsakliga litteraturen 
fanns via sökningar hos libris27, och de aktuella publikationerna jagades sedan fatt på. 
Utöver detta besöktes Internrevisorsdagarna, en konferens som även om den till 
huvudsak ej var inriktad på vårt specifika ämne ändå var en ovärderlig möjlighet till 
inblick i en annars ganska introvert yrkeskår. 
                                                 
25 Ibid. 
26 Holme, I. M. & Solvang, B. K., Forskningsmetodik, 1991. 
27 http://www.libris.kb.se/

 6

http://www.libris.kb.se/


  2. METOD 

2.5 Källkritik 
Att samtliga personliga intervjuer utfördes på respondentens arbetsplats kunde befaras 
leda till en formell och hämmande effekt på dialogerna, men respondentens 
tidsbesparande och bekvämlighet ansågs ändå väga högre då vissa annars kanske 
blivit tvungna att avböja helt och hållet.28 Ett företag hade ej möjlighet att avsätta tid 
till en personlig intervju, och därför sändes en koncentrerad version av stolpfrågorna 
istället via mail för att på detta sätt få ytterligare ett företags ståndpunkt rörande de 
viktigaste frågeställningarna. Svaren blev på grund av detta betydligt mer kortfattade 
än övriga respondenters, och hänsyn har tagits i tolkningen av dessa svar. 
 
Användningen av bandspelare vid intervjuerna medförde viss risk för att 
respondenterna kunnat bli mer återhållsamma i sina svar än de annars varit, men 
kombinationen av ett glatt humör och löftet om anonymitet gjorde att bandspelaren 
aldrig upplevdes som ett problem utan underlättade väsentligen efterarbetet med att 
tolka resultaten från intervjuerna. Valet att ge respondenterna övergripande frågor i 
förväg sågs ge både positiva och negativa effekter. Uttömligare och mer genomtänkta 
svar ficks som regel på de förberedda frågeställningarna, men spontaniteten gick 
ibland förlorad vilket togs igen på de tidigare ej yppade samt de ur samtalet 
improviserade frågorna. 
 
En långt större mängd empiriskt material hade kunnat insamlas om ett kortare 
formulär eller enkät använts, men undersökningens verklighetsundersökande och 
tolkande natur gjorde ändå ett kvalitativt och personligt angreppssätt fördelaktigast. 
Förförståelsen – eller den upplevda sådana – i början av arbetets gång, även efter 
teoristudier, har sedan dess fått omvärderas flertalet gånger, vilket hade lett till 
betydligt större problem om ett rent kvantitativt angreppssätt använts. En kombination 
av ett inledande kvalitativt arbete kompletterat med en kvantitativ undersökning när 
kvantifierbara frågor väl kunnat utkristalliseras hade ökat generaliserbarheten av de 
resultat som sedan dragits, men när kvällen kommer får den late brått, och kvällen är 
tyvärr inte riktigt lång nog. Antalet och spridningen hos våra respondenter ger 
förhoppningsvis en rättvisande bild över verkligheten, men inga anspråk görs på att ha 
producerat några naturlagsliknande resultat. 

2.6 Metoddiskussion 
Med tanke problemformuleringen har intervjun fungerat som främsta verktyg, och 
förväntningarna på respondenterna som möttes – i sin roll som representanter för sitt 
företag eller sin byrå – var att de skulle vara subjektiva i sina svar, till och med 
defensiva i de fall frågorna blev känsliga eller då intervjurespondenterna kände att 
svaren ej överensstämde med vad företaget ville kännas vid. Detta har dock aldrig 

                                                 
28 Lundahl, U. & Skärvad, P., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999. 
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erfarits vara något större problem, utan respondenterna har alltid upplevts som ärliga 
och rättframma; om detta sedan beror på löftet om anonymitet, att intervjupersonerna 
varit så pass vana i rollen som talesmän, eller ett allmänt missnöje mot diverse 
amerikanska regelverk eller arbetsgivare är oklart. Ett annat problem som också det 
förutspåddes vara värre än det visade sig bli var hur pass stor skillnaden skulle vara i 
hur långt företagen kommit i sitt implementeringsarbete, och hur detta skulle påverka 
resultaten. Men Sarbanes-Oxleys snart stundande bästföredatum tillsåg att de 
intervjuade företagen alla närmade sig sluttampen, och berättelserna var därför ganska 
likartade. En ny undersökning skulle dock ge annorlunda resultat, då arbetet inför det 
första helåret med SOX snart är överstökat, och tillvaron gissningsvis kommer se 
ganska annorlunda ut efteråt. 
 
Att företagsrespondenterna dessutom haft varierande positioner i respektive företag 
har gett en mycket intressant översikt av arbetet med Sarbanes-Oxley, men innebar 
samtidigt att någon komplett helhetsbild aldrig fåtts för något specifikt företag, utan 
endast som en syntes av de olika intervjuerna. För att ändå försöka upprätthålla 
reliabiliteten i så god mån som detta endast var möjligt har den genomgående mallen 
för intervjufrågorna garanterat ett visst mått av standardisering.29 Revisorernas och 
konsulternas i de flesta fall mångåriga erfarenhet bjöd också den på ibland oväntade 
utmaningar; förutom kloka ord och en oerhörd rutin var de ibland snabba att döma 
både klienter och regelverk, men bjöd alltid på underhållande och lärorika pratstunder. 
Kombinationen av dessa olika källor av mjukdata, det ständiga behovet av egen 
tolkning och löftet om anonymitet har inneburit att empiriredovisningen skrivits med 
tanke på läsbarheten i första hand för att inte bli oöverskådlig. I efterhand insågs att 
kompletta referat från samtliga intervjuer därför borde ha bifogats, men tidsramarna 
för uppsatsarbetet tillät tyvärr ej att detta gjordes. 

2.7 Tidigare forskning 
På grund av Sarbanes-Oxleys relativt nyliga tillkomst är informationen angående 
påverkan på svenska företag väldigt knaper. Ett mindre antal uppsatser främst 
angående förväntade förändringar har hittats och har underlättat denna uppsats 
ämnesval genom att belysa de skillnader som förväntats få störst effekt. Den funna 
uppsats som i ämne och fokus ligger närmast är kandidatuppsatsen effekter av 
Sarbanes-Oxley Act30 som skrevs höstterminen 2004 vilket nödvändiggjorde ett mer 
teoretiskt framförande.

                                                 
29 Ibid. 
30 Frykmer, G. & Liedén, B., Effekter av Sarbanes-Oxley Act, 2004. 
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3. TEORI 

3.1 Corporate governance 
Corporate governance eller det mindre tjusiga bolagsstyrning är ett nypopulärt 
begrepp härstammande från tiden då rövarbaroner och ostindiefarare var vår tids IT-
miljonärer. Växande projekt krävde finansiering bortom vad enstaka individer kunde 
förse och aktiebolagsformen växte så småningom fram. Bolagsformens främsta 
fördelar – fortlevnadsprincipen, begränsat personligt ansvar, och möjligheten till 
handel av andelar utan att påverka företagets dagliga verksamhet – ställer samtidigt 
höga krav på bolagsstyrningen då enstaka ägare sällan eller aldrig har möjlighet eller 
kan förväntas att ta del av den operationella vardagen. Dagens aktiebolag med en 
styrelse och ledning utsedd av och svarande inför ägarna, med uppdrag att på bästa 
sätt förvalta dessas investering i bolaget, fungerar i stort som en representativ 
demokrati och därav uttrycket corporate governance. 31 För att detta förhållande ska 
fungera på tillfredsställande sätt för både ägare och ledning krävs ett system med 
kombination av piska och morot som säkerställer ledningens välgörande och därmed 
ägarnas fortsatta stöd. Dagens definition är enligt kodgruppen att styra bolag på ett 
sådant sätt att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet 
och därigenom bidrar till samhällsekonomins effektivitet och tillväxt,32 vilket får varje 
samhällshjälpsam kapitalist att nynna i takt till musiken i sitt öra – men vad 
formuleringen praktiskt innebär är ämne nog för en annan uppsats. 

3.2 Definition av intern kontroll 
SEC använder sig i samband med sec.404 utav begreppet internal control over 
financial reporting, en smalare avgränsning som medvetet utesluter bland annat 
interna kontroller för riskhantering och bolagsstyrning.33 Detta då sec. 404 dikterar 
ledningens ansvar för just de interna kontroller som leder till och kan påverka 
företagets finansiella rapporter. En bredare avgränsning hade inneburit ännu större 
kostnader för analys och rapportering som inte i nämnvärt högre grad gett en bild över 
de funktioner som påverkat dessa rapporter. 
 
Definitionen som ges är i korthet att de interna kontrollerna för finansiella rapporter är 
en process, inte endast resultaten, skapad eller översedd av företagets finansiella 
chefer eller motsvarande. Processen ska ge rimlig försäkran om de externa 
rapporternas trovärdighet i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper, 

                                                 
31 Colley, J. L., What is Corporate Governance?, 2004. 
32 Svensk kod för bolagsstyrning, 2004. 
33 SEC:s tillämpningsföreskrifter för Sarbanes-Oxley sec. 404, 2003. 
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bland annat genom transaktionsdokumentation och förhindrande av otillåten 
användning av tillgångar.34 För SEC:s fulla definition se bilaga 2. 
 
I tillämpningsföreskrifterna för sec. 404 specificeras att varje företag bundet av SOX i 
sin granskning av företagets interna kontroller måste utgå ifrån ett passande ramverk. 
Företagen är fria att välja så länge som detta ramverk uppfyller ett antal kriterier – i 
korthet; opartiskt, tillräcklig reliabilitet vid kvalitativa och kvantitativa mätningar, 
samt tillräckligt heltäckande och relevant för att ge en rättvisande bild över den 
interna kontrollen för finansiell rapportering.35 COSO (se nästföljande stycke) nämns 
som enda specifika exempel på ett sådant ramverk så att företagen använder detta 
ramverk eller en näraliggande anpassning därav ses därför som troligt. 

3.2.1 COSO 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) är 
en oberoende, privat organisation som grundades 1985 med uppgift att sponsra en 
utredning angående orsaker bakom oriktiga finansiella rapporter. Organisationen har 
sedan dess utvidgat sin ursprungligen ganska begränsade roll till att nu över lag 
försöka förbättra kvaliteten på finansiella rapporter, inte minst genom att 1992 
publicera ramverket Internal Control – Integrated Framework (oftast hänvisat till 
också det helt enkelt som COSO).36

 
Ramverket illustreras enklast genom den så kallade COSO-kuben, en pedagogiskt 
färglagd tingest som åskådliggör ramverkets integrerade natur. Här framgår tydligt 
SEC:s syn på de interna kontrollerna för just finansiell rapportering som endast en del 
av de för företaget i övrigt viktiga delarna av den holistiska interna kontrollen. 

 

 
COSO-kuben37

                                                 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ramos, M., How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404, 2004. 
37 Egen anpassning från COSO, Internal Control – Integrated Framework Executive Summary, 2004. 
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Intern kontroll består, enligt COSO, utav fem av varandra beroende områden; 
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation 
samt uppföljning. Kuben som figurval belyser förhoppningen om att det interna 
kontrolltänkandet skall genomsyra organisationen, från högsta beslutande nivå ner till 
fabriksgolvet, och dessutom att ramverkets alla komponenter kommer till användning 
på dessa olika nivåer. De interna kontrollerna kan inte bedömas var för sig utan skall 
vara en inneboende del av och tänkande i företaget och därmed dömas som helhet.38

 
De själva kontrollaktiviteterna består av två element; den policy som dikterar vad som 
skall göras, och den faktiska procedur som utförs utifrån policy, vilka långt ifrån alltid 
är desamma. Kontrollerna kan i sin tur vara såväl preventiva som upptäckande, 
dokumenterade eller muntligt kommunicerade, fysiskt kontrollerande eller helt IT-
baserade, et cetera. Viktigt är även segregation of duties, särskiljande av uppgifter, 
vilket förhindrar att samma person i sin position har access som tillåter denna att 
utföra och/eller dölja oegentligheter, exempelvis genom att ha möjlighet att både 
registrera och verkställa betalningar.39

 
Organisationen COSO är också noga med att påpeka att ramverket skall vara 
anpassningsbart till alla typer och storlekar av företag, exempelvis genom att mindre 
eller specialiserade företag har svagare kontroller inom ett område som kompenseras 
genom starkare kontroller i ett annat för att ändå ge rimlig försäkran om 
tillfredsställande funktion.40

3.3 Gällande regler för intern kontroll 

3.3.1 Svensk lagstiftning samt normer 

De svenska lagtexter som reglerar interna kontroller och i delar motsvarar SOX 
återfinns framförallt i Aktiebolagslagen, Bokföringslagen och 
Årsredovisningslagen.41 Den svenska lagstiftningen fungerar likt SOX i regel som 
kortfattad ramlagstiftning där Bokföringsnämnden agerar normgivande myndighet 
med övergripande ansvar för att utveckla den svenska traditionen god 
redovisningssed. Nämnden tillgodoser detta genom att utfärda allmänna 
rekommendationer med något missvisande namn då företagen enligt lag skall följa 
denna goda redovisningssed och endast undantagsvis kan avvika från dessa, som likt 
SEC:s tillämpningsföreskrifter går in i betydligt mer detalj än lagstiftningen även om 

                                                 
38 Ramos, M., How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404, 2004 
39 Ibid. 
40 COSO, Internal Control – Integrated Framework Executive Summary, 2004. 
41 Stridell, H., Sarbanes-Oxley i affärssystemet, 2004. 
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svensk lagstiftning överlåter betydligt mer åt tolkning och praxis.42 En av få direkta 
lagmässiga dispyter som uppstått är det krav som ställs från amerikanskt håll på 
revisionsbyråer att vid uppmaning utlämna all revisionsdokumentation till 
amerikanska kontrollmyndigheter, vilket står i direkt konflikt mot den svenska 
tystnadsplikten.43

3.3.2 Svensk kod för bolagsstyrning 

Sveriges svar på Sarbanes-Oxley, Svensk kod för bolagsstyrning eller kort och gott 
kallat koden, började formellt gälla den första juli 2005 men ställer i sig inga krav på 
efterföljnad. Stockholmsbörsen har däremot beslutat att samtliga svenska bolag 
noterade på A-listan samt de på O-listan med ett börsvärde över 3 miljarder kronor 
skall följa koden så snart som möjligt, dock senast inför bolagsstämmorna 2006.44 
Koden ställer i likhet med Sarbanes-Oxley önskemål om än inte krav på ett 
fungerande ramverk för intern kontroll samt en av revisorn granskad försäkran från 
styrelsen om kontrollernas förträfflighet, men utgår ifrån principen är att företagen 
skall ”följa eller förklara” - att jämföra med SOX ”följa eller betala”. 
 
Avsikterna med koden motsvarar de amerikanska; ökat förtroende för företagen 
genom bland annat större grad av insyn och ägarinflytande. Koden är till stor del 
också influerad såväl av de amerikanska påhitten som av de regelverk som skapats 
från EU och Storbritanniens sida, men anpassat till svensk lagstiftning och 
ägarstruktur.45 I allmänhet går dock bolagsstyrnings- och redovisningsregler mot att 
bli allt mer likriktade för att underlätta för globala företag och världsomspännande 
kapitalrörlighet.46

3.4 Sarbanes-Oxley Act of 2002 

3.4.1 Sammanfattning av regelverket 

En amerikansk lösning på ett amerikanskt problem anser EU, som inte vill vara 
bundet av regler utan inflytande på deras utformning.47 Ett heltäckande regelverk 
nödvändigt för att återupprätta förtroende för företagen kontrar USA som ger endast 
de nödvändigaste av eftergifter för utländska företag såsom undantaget att tillåta 
arbetstagarrepresentanter i den annars oberoende revisionskommittén för att rätta sig 

                                                 
42 Bokföringsnämnden, Årsredovisning 2004. 
43 B:son Blomberg, E. & Svernlöv, C., Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar[…], 2003. 
44 Stockholmsbörsen - OMX, Kod för bolagsstyrning, 2005. 
45 Kodgruppen frågor och svar. 
46 SOU 2003:71, Internationell redovisning i svenska företag, 2003. 
47 Schaub, A., Comments of European Commission on S7-40-02, 2002. 
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efter bland annat svensk lag.48,49 Ett antal nya redovisningsregler är också del av 
verket främst för att motverka poster som hamnar utanför balansräkningen, något som 
var flitigt använt av Enron. 
 
Oavsett syn på regelverket har det medfört ett stort antal förändringar av varierande 
omfattning för såväl företagens styrning och rapporter som för revisionsbyråerna och 
skärpt tonen på kapitalmarknaden i stort.50 För de ledare i näringslivet som inte 
frivilligt inser nyttan av regelverket inkluderades dessutom ett antal övertygande 
regler som dikterar möjligheten till decennielånga fängelsestraff och/eller 
mångmiljonböter för brott såsom konspirerande till bedrägeri och 
dokumentationsförstörelse, samt tvång att återlämna vinster från aktiehandel eller 
bonus om aktiekursen eller resultatet senare visar sig vara av högst tillfällig natur.51

3.4.2 SEC 

The Securities and Exchange Commission är i stort motsvarighet till svenska 
finansinspektionen med uppgift att skydda investerare på den amerikanska 
värdepappersmarknaden. Främsta uppdraget har tidigare varit att förvalta the 
Securities Act of 1933 och the Securities Exchange Act of 1934 vilka reglerar 
informationen kring aktieintroduktioner respektive löpande rapportering.52 1934 års 
akt ger även SEC befogenhet att ge ut redovisningsstandarder vilket historiskt sett till 
stor del överlåtits åt privata organ motsvarande redovisningsrådet, men vilken utövats 
bland annat genom reglering av revisorns oberoende.53  

 

Sarbanes-Oxley

SEC 

anger riktlinjer 
samt bemyndigar

att sätta regler för 

PCAOB 

att sätta standarder för 

rapporterings- samt 
redovisningsprocedurer

revisionsarbete samt 
övervakning av dessa 

FÖRETAGS REVISORERS 

 
Översikt över regelutgivande organ54

 

                                                 
48 Prentice, P., Student Guide to the Sarbanes-Oxley Act, 2005. 
49 Glassman, C., EU-U.S. Dialogue on Financial Market Regulation — A U.S. Perspective, 2005. 
50 Lander, G., What is Sarbanes-Oxley?, 2003. 
51 Ibid. 
52 Messier, Jr., W. F., Auditing and Assurance Services: a systematic approach, 2003. 
53 Ibid. 
54 Egen anpassning från Ramos, M., How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404, 2004. 
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I och med Sarbanes-Oxley, i form av ett ramverk, har SEC fått i uppgift att ge ut de 
faktiska implementeringsbestämmelser som försäkrar att företagen följer regelverket. 
Motsvarande för revisorernas räkning är det privata och oberoende organet Public 
Company Accounting Oversight Board (PCAOB) vilket skapades i och med SOX. 

3.4.3 Section 404 

Sarbanes-Oxley handlar i grund och botten om att hantera risk, såväl för 
oegentligheter som för misstag som påverkar rapporterna, något som ibland drunknar 
under diskussioner kring formaliakraven i litteraturen rörande sec. 404. SEC:s 
riktlinjer för sec. 404 specificerar att företagets årliga rapportering kring denna 
riskhantering skall innehålla, i korthet; 
 
(A) Ledningens årliga rapportering av de interna kontrollerna för finansiell 

rapportering bestående av: 
 

(1) En redogörelse för ledningens ansvar för etablerandet och bibehållandet av 
tillfredsställande intern kontroll för finansiell rapportering. 

(2) En redogörelse för vilket ramverk som använts av ledningen för 
effektivitetsutvärderingen av dessa interna kontroller. 

(3) Ledningens utvärdering av dessa interna kontrollers effektivitet vid 
utgången av senaste bokslutsår, samt en bedömning av om kontrollerna är 
effektiva eller ej. Har en eller fler materiella svagheter stötts på skall dessa 
rapporteras i utvärderingen och i sådana fall får kontrollerna ej sägas vara 
effektiva. 

(4) Uttalande att den revisionsbyrå som reviderat de finansiella siffrorna har 
utfärdat ett intyg för ledningens utvärdering av de interna kontrollerna. 

 
(B) Revisionsbyråns intyg av ledningens utvärdering av de interna kontrollerna. 
(C) Redogörelse för eventuella förändringar av de interna kontrollerna för 

finansiella rapporter som har eller riskerar ha materiell påverkan.55

 
Praktiskt innebär detta att ledningen, för att kunna signera företagets interna 
kontroller, internt måste tillse att alla de processer som har väsentlig påverkan på de 
slutliga siffrorna har fungerande kontroller. Först efter att denna attestering har gjorts 
skall den externa revisionsbyrån i sin tur lämna sitt uttalande efter att ha utfört 
oberoende tester av kontrollerna.56

 

                                                 
55 Ramos, M., How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404, 2004. 
56 Ibid. 
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Arbetsgången och –bördan illustreras enklast genom ett teoretiskt och högst generellt 
schema som ändå ger en fingervisning om de tidsramar som är aktuella. 
 

Riskanalys / Omfattning 
Dokumentation 

Kontrollimplementering 

Problemåtgärdande 

Intern
Externr kontroll 

 kontrolltestning 

evisors

Huvudaktiviteter 2004 2005
Jul - Sep Okt - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sep Okt - Dec Jan - Mar 

2006 

ledningsvis krävs en övergripande analys av det egna företagets processer och 
 här 
 utan 

ion är 
 har 
ter 

istrera kundfordringar och dagsproduktion på 
räsrotsnivå.  Kraven på dokumentationen från SEC:s sida är att den är så pass 

, 

 brittisk humor i 
en artikel där diverse företag beklagade sig över kostnaderna regelverket medfört 
döptes till 404 tonnes of paper.61

 
Företagen måste sedan genomföra en intern testning av de kontroller som införts för 
att tillgodose dessas funktion. Testningsarbetet är också den del av arbetet som med i 

                                                

 
Tidsplan för implementering av sec. 40457

 
In
riskområden. Omfattningen för vad som skall ingå i arbetet med sec. 404 måste
bestämmas, och skall försäkra att inget tänkbart väsentligt faller utanför arbetet
att spendera onödig tid på ickerelevanta processer. I likhet med en vanlig revis
inte enbart de finansiella siffrornas storlek avgörande, vissa affärsenheter kanske
högre inneboende risk än andra på grund av geografisk spridning, skiljda aktivite
eller helt enkelt möjlighet att direkt påverka den övriga organisationens siffror.58

 
Därefter fortskrider arbetet med att dokumentera alla de utvalda processer och 
kontroller med påverkan på de finansiella siffrorna som i slutändan ska kunna 
garanteras av ledningen; allt från dokumentation av beslutsvägar i de översta 
echelongerna till vem som får reg

59g
heltäckande att en totalt oinsatt person som tar del av denna ska kunna utföra testerna
med motsvarande krav från PCAOB för att den externa revisorn ska kunna sägas ha 
reviderat de interna kontrollerna.60 Med tanke på att större företag kan ha tiotusentals 
sådana processer är det förståeligt att The Economist med sedvanlig

 
57 Egen modell baserad på PriceWaterhouseCoopers, SOX section 404, 2003. 
58 Ramos, M., How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404, 2004. 
59 Ibid. 
60 PCAOB, Auditing Standard No. 2, 2004. 
61 The Economist, 404 tonnes of paper, 2004. 
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stort sett oförändrad omfattning återkommer årligen, då ledningen inför varje bokslut 
g om att kontrollerna fortfarande fungerar.

tet 

nkurrens efter omfattande nedskärningar 
elt enkelt inte haft fria resurser att disponera till arbetet med Sarbanes-Oxley utan att 

rag 

ernen 
 

rr 
iska 

tan att först få överblick över processerna och riskhanteringen. I 
lutändan fick arbetet mer eller mindre göras om från början, denna gång med 

vt 

g 

t 

 har 
la fördelen av dels mångårig erfarenhet 

ån revision och revisionsnära konsultation, samt att erfarenhet från framför allt 

är tvungna att förvissa si

4. EMPIRI 

4.1 Analysfasen 
Är det något våra respondenter varit överens om är det den enorma 
arbetsomfattningen Sarbanes-Oxley inneburit, vilket ofta inte har insetts förrän arbe
redan varit väl under väg. Något som repeterats gång på gång är att dagens 
effektivitetsträngda företag med global ko
h
andra uppgifter blivit lidande som följd. 
 
Metoden för det inledande arbetet har varierat något, men kontentan är ändå att ett 
projekt av denna magnitud i de storlekar av företag som berörs ändå fungerar bäst då 
strikt toppstyrning används. Allra bäst har det enligt en konsult med många uppd
på sitt samvete fungerat när en eller ett fåtal på ledande positioner satts som personligt 
ansvariga för hela bolagets SOX-arbete, istället för att sprida ansvaret på en hel 
kommitté eller liknande, för att på detta sätt kunna försäkra sig om att alla i konc
är på väg åt samma håll och pratar samma språk. En intervjuad avdelning försökte
själva genomföra arbetet med att anpassa kontrollerna och testerna till det egna 
arbetssättet utifrån standardiserad information uppifrån i koncernen, vilket tyvä
medförde att processen inleddes i fel ände genom att direkt hoppa in på de fakt
kontrollerna u
s
konsulthjälp. 
 
Företagen är dock inte de enda som inte alltid lyckats så bra, en konsult nämnde hal
förnöjt – tyvärr utan att nämna några namn – att exempel fanns på konsultuppdrag 
vilka avslutats i förtid då företagen inte varit nöjda med hjälpen, och betonade den 
erfarenhet som krävdes i projekt av Sarbanes-Oxleys storlek och omfattning. Över la
har konsulter ändå varit ganska flitigt använda, inte bara enligt dem själva, framför 
allt i ett tidigt skede där företaget kunnat dra nytta av deras kunskap och erfarenhe
som revisorer av just dokumentation och testning av processer för att på enklaste sätt 
kunna utforma en för företaget anpassad arbetsgång. Även om företagen i största 
möjliga mån försökt utföra arbetet internt för att hålla nere konsultationsarvodena
de globala revisionsfirmorna haft den värdeful
fr
amerikanska kollegor enkelt kunnat påkallas. 
 
Den relativt korta men mycket intensiva arbetsbördan som förväntats har också 
nämnts som utmärkt grund för att ta in konsulthjälp istället för att tillfälligt utöka de 
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egna internrevisionsavdelningarna där dedikerade sådana funnits, avdelningar som 
enligt en synbart munter internrevisorskår äntligen är på uppsving igen på grund av de
nya bolagsstyrningsreglerna, efter viss popularitetssvacka under nittiotalet. Profetian
löd att internrevisorns årtionde nu är på väg, och att företag som trots sin storlek inte 
haft eller tidigare lagt ner sin internrevisionsavdelning på nytt kommer att införa e
sådan. I dagsläget har dock ingen egentligen velat eller kunnat svara på hur stora
interna kostnaderna har varit i och med SOX-projekten; ett företag nämner att de
externa revisionskostnaderna tre- till fyrdubblats p

 
 

n 
 de 
 

å grund av testerna av de nya 
ontrollerna, medan de interna kostnaderna, med eller utan alternativkostnader, 

tala 

även om 

tvalda 

tyrelsens sammansättning och dokumentation av beslutsgång till frågor om vilka som 
ta. 

 om 
le ha 

 och 
en så även de riktlinjer för 

visorer som utgivits av PCAOB och indirekt angivit vilken omfattning på 

 utav 

 stötte 

                                                

k
sammanfattats av företagen helt enkelt som stora. 
 
Praktiskt har företagen inlett med att välja ut de viktigaste posterna ur den to
omslutningen, och i dessa försökt identifiera de huvudsakliga riskerna för att hela 
tiden göra en avvägning mellan riskhantering och kostnader. Det klassiska 
revisionsuttrycket om materialitet och väsentlighet kommer här väl till pass – 
Sarbanes-Oxley krävt att arbetet gått ett par steg längre än vanligt, så försöks 
kostnaderna hållas till ett minimum genom att utesluta poster som är oskäligt 
kostnadskrävande att garantera i relation till deras storlek. Omfattningen av de u
siffrorna har sagts ligga på allt mellan 75 till 95 % av balansomslutningen, beroende 
på de inneboende riskerna. I dessa siffror har ingått alla nivåer i företagen, från 
s
har vilken access i kundregistreringsprocesser och vem som i sin tur signerar det
 
Tidsmässigt har företagen framför allt underskattat den tid dokumentationen av 
processerna skulle komma att ta. I skrivande stunds nästan efterhand hette det att 
arbetet inletts allt mellan för sent till i så god tid som möjligt, men alla var överens
att den utökade tidsfristen varit nödvändig då betydligt större resurser annars skul
krävts. Arbetet har inte heller underlättats av att SEC kontinuerligt släppt nya
utökade direktiv, förutom de direkt riktade till företag
re
dokumentationen som förväntats av företagen62. 
 
Alla de företag som konsulterna stött på använde sig i sin anpassning till SOX
COSO-ramverket eller en anpassning därav. De företag som ej hade ett uttalat 
ramverk anammade i allmänhet COSO rakt av, medan de med sedan tidigare 
implementerat ramverk anpassade detta för att i stort överensstämma med COSO. Till 
skillnad från ramverkets skapares önskan om att tänkandet skulle vara integrerat i 
organisationernas alla nivåer var dock inte detta fallet alla gånger vilket vi även
på vid våra företagsintervjuer, där medvetandegraden om ett systematiskt ramverk för 
intern kontroll varierade kraftigt. En företagsrepresentant uttryckte det som att 

 
62 PCAOB, Auditing Standard No. 2, 2005. 
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ramverket var användbart för utvärdering av de faktiska kontrollerna, men alldeles för 
. 

i 
 

 

kumentation som att samma procedur som alltid genomförs bara det att 
ågon sätter en signatur på ett papper där det står att kontrollen genomförts som sedan 

 

 det fortsatta 
ör allt 

 såg 

rån mjukvaruleverantör. Programlösningarna med samtliga 
rocesser och tillhörande kontroller inlagda användes sedan för att följa upp 

 
des dessutom upp något i och med 

CAOB:s nya direktiv som publicerades tidigare i år utifrån erfarenheterna dragna av 

ras 
 

inledningsvis satt med närmare 2 000 kontroller att dokumentera och testa hade nu när 
                                                

abstrakt för att med fördel kunna användas i den egentliga implementeringen

4.2 Dokumentationsfasen 
Den del av arbetet som genomgående sågs som om inte störst så nära nog 
arbetsbördeligan var dokumentationen av de mängder av processer och kontroller som
existerade inom företagen. Förunderligt nog har ingen erkänt sig ha eller känt till 
företag som haft direkt dåliga eller ickefungerade interna kontroller, utan 
sammanfattningsvis ges intrycket av att den intervjuade delen av företagssverige haft
fungerande kontroller – vad Sarbanes-Oxley beträffar med det undantaget att de ej 
varit dokumenterade och testade i tillräcklig grad. Hur kontrollerna praktiskt skall 
dokumenteras och hur denna information sedan samlas har också varit en stor orsak 
till huvudbry hos de ansvariga, framför allt i geografiskt spridda företag där central 
styrning och standardiserade rutiner igen kommit väl till pass; vissa avdelningar hade 
innan tolkat do
n
sätts i en pärm, medan andra skrivit dussintalet sidor med detaljerad beskrivning över
varje process. 
 
Hur dokumentationsinformationen sen använts spelar också stor roll för
arbetet. De av oss besökta företagen och enligt konsulterna många andra, framf
större och spridda företag, samlar all information på det egna intranätet där vi
exempel dels på helt egenskapat rapporteringsprogram samt anpassade 
standardlösningar f
p
testarbetet och i slutändan ha möjlighet till enkel överblick över eventuella problem 
företagen igenom. 
 
Med erfarenhet i bagaget är dock de intervjuade företagens läxa att inte stirra sig blind
på de dokumentationskrav som ställts. Dessa luckra
P
första årets rapporters revision, direktiv som i delar visar ett närmande av det för oss 
mer traditionella principbaserade regeltänkandet.63

 
I och med att dokumentationen ligger till grund för hela det arbete som sen skall gö
– både lösning av eventuella problem och konflikter samt intern och extern testning –
leder ett onödigt ambitiöst arbete här till exponentiellt mycket merarbete. 
Dokumentationen är inget självändamål utan skall, återigen, hela tiden göras med 
utgångspunkt i kostnad kontra nytta och med riskhanteringen i fokus. Ett bolag som 

 
63 PCAOB, Auditing Standard No. 2, 2005. 
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arbetet närmade sig sluttampen endast kvar en tiondel. Detta helt enkelt för att man 
under arbetets gång successivt insett dels vilka aktiviteter som faktiskt var väsentli
men också för 

ga, 
att åtskilliga kontroller täckte samma risk och att hela problemområden 

försvann tack vare segregering av arbetsuppgifter och tillhörande begränsning av 

lade 
de 

 lokal 
la 

 
ch 

t 
 

rade rutiner och uppdelning av invanda roller med skepsis, även om 
ositiva reaktioner nämndes från tillfällen då dubbelarbete och ineffektiva kontroller 

n var 

t 
 skulle hinnas med i tid. Ingen var dock helt oförstående till detta 

eteende, då den omedelbara nyttan kontra arbetsinsatsen sällan eller aldrig varit 

gången i och 
den av 

gar 

behörigheter. 

4.3 Kontrollimplementeringsfasen 
Genomgående ansågs de interna kontrollerna i svenska företag redan tidigare ha varit 
tillräckligt goda vad gällde att hantera risker, problemet var att de inte var utta
eller dokumenterade i den utsträckning som numera krävs. Framför allt de tillfråga
konsulterna har poängterat vikten av att kontrolltänkandet sprids genom hela 
organisationen, vilket skulle underlättas genom användandet av lokala så kallade 
SOX-champions. En rosaröd bild målades upp av den respekterade individen på
nivå som med auktoritet men ändå förståelse för den lilla människan får med sig he
avdelningen i ett arbete som annars lätt ses som ett nytt finansfolksprojekt utan 
egentlig betydelse för fotfolket. Hur väl detta sedan fungerat är en annan femma –
respondenterna ute på företagen satt i allmänhet på en relativt hög nivå i företaget o
hade därför inga problem med att se de potentiella fördelarna av SOX-arbetet för 
företaget, men kunde inte säga samma sak för de operativa enheterna. I allmänhe
möttes de påtvingade kontrollförändringarna i form av adderad dokumentationsbörda,
standardise
p
upptäckts. 
 
Misstron mot arbetet med Sarbanes-Oxley har dock sträckt sig längre än 
fabriksgolvet. Ett par konsulter gick så långt som att säga att VD och ledninge
tvungna att gå ut med specifika direktiv där det framgår att arbetet med SOX har 
högsta prioritet. Annars såg man att avdelningschefer och andra ansvariga lät 
betydligt roligare och i deras ögon viktigare aktiviteter gå före, vilket medförde at
arbetet aldrig
b
fördelaktig. 
 
Därmed inte sagt att inga omedelbara fördelar observerats. Processgenom
med SOX-arbetet har gått betydligt djupare än vad en vanlig externrevision bun
ännu större tids- och prispress gör, och effektiviseringar hittas vid varje 
processgenomgång som den branschmåna konsulten uttryckte det. Ett talande 
exempel var de standardiseringar och centralisering i arbetsgång och roller som ett 
bolag implementerat för att tillgodose både segregering av behörigheter och för att 
underlätta införandet av koncernvida kontroller. De senaste årens hårda nedskärnin
vilka lett till ibland luddiga eller inaktuella arbetsbeskrivningar då färre fått göra mer 
innebar att en grundlig genomgång och klargörande av uppgifter var välbehövlig. 
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Förutom de bolagsinterna förändringarna slutfördes i och med arbetet med Sarbane
Oxley också upprättandet av en global rapporteringsdatabas inom koncernen, v
tillsammans med de standardiserade rutinerna har förenklat kommunikationen de 
olika dotterbolagen emellan med ökad effektivitet som följd. Att ha en global 
databasgrupp innebar förutom konstant bemanning och support också att ett stort anta
kontroller som tidigare utförts på plats i varje lokalt bo

s-
ilken 

l 
lag nu kunde slopas i de fall 

essa kontroller syftade till att hantera samma risker som nu kunde avsynas centralt, 

 
e 

und av att 
en, 

tt 
n 

erats 

a sätt att effektivisera kontrollerna både genom 
utomatisering och genom att fokusera på de faktiska riskerna och klura ut hur dessa 

ttalat 

er 

etaget, 
r även 

vid den anställde som inte skrivit på 
företagets code of conduct genast skulle avskedas, vilket tyvärr ej var förenligt med 

spolitik. 

n. 

 En koncern 

d
och där också kunde automatiseras betydligt enklare. 
 
Arbetet kring standardisering och centralisering i bolaget startade dock inte enbart på
grund av SOX, utan var redan tidigare i farten som en del av det effektiviseringsarbet
som pågått. Införandet hade dock inte hunnit särskilt långt, inte bara på gr
arbetet aldrig prioriterats på samma sätt som nu varit tvunget i och med tidsgräns
utan tillräckligt stora och starka dotterbolag hade dessutom satt sig emot 
förändringarna som önskades från koncernnivå för att dessa ansågs som mindre 
önskvärda. Kontentan kring automatisering och IT-basering av kontroller var också a
variationen var ganska stor. Konsulterna gav exempel från alla delar av spektrat, me
med övervikt åt kontroller som på grund av de pressade tidsramarna implement
mer eller mindre ad hoc. De var dock övertygade om att företagen i framtiden med 
erfarenhet i bagaget skulle finn
a
faktiskt hanteras på bästa sätt. 
 
Något som konsulterna upplevt att ibland ha gjort dem opopulära ute på företagen är 
de kulturella skillnader som stötts på. Sarbanes-Oxley kräver mer eller mindre u
en segregering av arbetsuppgifter och behörigheter som tills nu varit helt främmande 
mentalitet hos många svenska företag, vilket gjort informationsspridningen ut i 
avdelningarna än viktigare. Exempel gavs på den klassiska allt-i-allo-tanten som följt 
med företaget under många år och där arbetsuppgifterna med tillhörande befogenhet
utökats i takt med företagets expansion. Att nu komma in som inhyrd kostym och säga 
att så här får det minsann inte gå till gjorde tydligen inte några vänner på för
och försenade nog arvodesutbetalningen med ett par dagar. Men förklarandet gå
åt motsatt håll; en konsult hade vid genomgången av ett lokalt dotterbolag i 
amerikansk koncern stött på kontrollen var

sittande regerings arbetsmarknad

4.4 Testningsfasen 
När processerna så väl dokumenterats och kontrollerna införts är det dags för den 
interna testningen, vilket har tagit nästan lika lång tid i anspråk som dokumenteringe
I och med att de omfattande dokumentationskraven medfört att i stort sett vem som 
helst kunnat utföra testningen har det också varierat vilka som använts.
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gick ut med allmän förfrågan till finansavdelningarna där intresserade kunde anmäla 
sig till de testteam som sedan for runt dit det behövdes, då den interna 
revisionsavdelningen inte haft möjlighet att hinna med testandet på egen hand. Likt en 
anlig revision är testarens oberoende av vikt, vilket här tillsågs genom att testandet 

 
al 

isterna 

 
 

 

na nu 
under senhösten påbörjat sin externa testning för att kunna uttala sig om läget per den 

ultat var av förklarliga skäl ej tillgängliga. 

r 
nas 

es 
t 

 tur är 
ertifierade – om inte enligt SOX så enligt jämförbara nationella regelverk, vilket 

tigit 
lterna kunde naturligtvis inte nämna några namn och 

v
utfördes antingen utanför det egna affärsområdet alternativt utomlands. 
 
En fingervisning om det administrativa arbetet bakom testandet av varje kontroll kan
ses i bilaga 3, som förutom borttagande av namn är oförändrat företagsinternt materi
frikostigt givet till oss medelslösa studenter. När pennföringen efter många om och 
varför är över registreras testresultaten i det koncernvida rapporteringsprogrammet, 
som igen tillser att informationen blir standardiserad och att potentiella brister flaggas 
upp. Programmet gör det möjligt för de högsta hönsen som i slutändan skall stå till 
svars att omedelbart kunna kontrollera de förhoppningsvis rent hypotetiska br
organisationen igenom, men mer praktiskt möjliggör det exempelvis för ett centralt 
team att analysera brister av återkommande slag inom vissa typer av enheter 
gemensamt istället för att dessa undersöks individuellt. Skulle brister dock upptäckas
och en andra testningsomgång inte ger annat resultat är kontrollen bara att se som
ickefungerande och det är tillbaks till ritbordet för de inblandade. Dokumentationen 
samt kontrollen måste då göras om, vilket förutom den direkta arbetsbördan kan 
innebära en väntetid på både ett eller två kvartal vid sällan förekommande aktiviteter
för att få tillräcklig testinformation för att slutligen kunna döma kontrollen som 
fungerande. För företag med bokslut enligt kalenderår har de externa revisorer

31a december, men preliminära res

4.5 Framtida effekter 
Vad respondenterna trodde att Sarbanes-Oxley på längre sikt skulle innebära fö
företagen och marknaden var dock inte helt samstämmigt. De kunde i allmänhet e
om att certifiering skulle fungera som kvalitetsstämpel eller renlighetskrav för 
marknaden och de företag som genomfört SOX-arbetet, men vilka effekter detta 
skulle få var svårt att säga. Högre marknadsvärde för företagen trodde egentligen 
ingen på, men däremot möjligen stabilare som följd av en åtminstone upplevt ökad 
grad av insyn i företagen och därmed färre negativa överraskningar. Redan nu märkt
om inte annat en tydlig övergång till att större internationella företag som del av sit
arbete med Sarbanes-Oxley börjat kräva av sina underleverantörer att de i sin
c
alltså skulle innebära en självklar konkurrensfördel även för mindre företag. 
 
Eventuell avregistrering från amerikansk börs var inte aktuell för något av de företag 
vi talat med, men kostnaderna förknippade med noteringen har bevisligen övers
nyttan för ett antal företag. Konsu
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den offentliga information som finns tillgänglig är tyvärr av väldigt varierande 
kvalitet och har därför undvikits. 
 
Internt i företagen trodde väntat nog konsulterna men även företagsrepresentanterna 
att alla de timmar som lagts ner nog också kunde föra något gott med sig i framtiden. 
Den översyn som gjorts nära nog företagen igenom leder om inte annat till att 
ledningen kan sova bättre om nätterna med vetskapen om att de interna kontrollerna är
där de ska, och hälsa är som bekant ovärderligt. Dokumentationen och testningen ger 
förutom själslig ro också ledningen en helt annan överblick än vad som oftast hafts
tidigare, och därmed förenklas ytterligare effektiviseringar. Förhoppningen var också
att det enormt stora arbetet inför första bokslutet med Sarbanes-Oxley skulle u
inför kommande år då dokumentationen redan finns och allt mer av arbetet skull
förläggas till interna avdelningar och där bli allt mer rutinartat. Samtidigt finns do
mycket kvar att göra vad gäller intern kontroll, vilket inte minst framgick på 
internrevisionsdagarna där åtskilliga resonemang ägnades åt önskemålet om en 
övergån

 

 
 

ndvikas 
e 

ck 

g till proaktiva kontroller i motsats till de nu främst reaktiva. Men en sak 
kunde de intervjuade i alla fall enas om; de företag som nu gått igenom anpassningen 

lla fall inga problem med att också uppfylla den svenska 

lutförts 

t och sågs 
v externa konsulter att för vissa företag vara välbehövligt, för andra främst 

ngd 

 
 

summor. För att 
unna lura till sig betydande belopp krävs samarbete mellan flertalet konspiratörer, ett 

 

till Sarbanes-Oxley hade i a
koden. 

4.6 Utvärdering 
Sarbanes-Oxley blev för många påverkade till en spark i ändan med hänsyn till 
riskhantering; projekt som aldrig kommit förbi planeringsfasen eller ännu ej s
på grund av att andra aktiviteter med mer omedelbar behållning kommit före var nu 
tvungna att prioriteras och genomföras på kort tid. Arbetet erkändes intern
a
anpassning och dokumentation av redan fungerande kontroller, även om ingen mä
av kontroller någonsin kan garantera att oegentligheter inte förekommer. 
 
Ramverket och de senare förtydligarna har för de svenska företagen inneburit att 
verksamheten nu är bunden av betydligt mer detaljerade och strukturerade regler än
tidigare. Påtvingad uppgiftssegregering och rollbegränsning har för många medfört
ordentlig förändring i det organisatoriska tankesättet, även om förändringarna än så 
länge främst varit på lokal nivå. En konsult resonerade vidare kring klokheten i ett 
regelverk med i praktiken betoning på kontroll av de administrativa och operativa 
delarna av organisationen, när enligt uppgift 80 % av bedrägerier begås av ledningen 
helt enkelt för att enskilda tjänstemän inte har tillgång till väsentliga 
k
samarbete som oftast spricker på grund av personliga skäl eller för att bedragare inte
alltid besitter den högsta moral och inte vill dela med sig broderligt. 
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Med risk för upprepning har Sarbanes-Oxley om inte annat tvingat företagen till en 
grundlig genomgång av de interna kontrollerna. Oavsett om personen varit inhyrd 
eller för avdelningen utomstående har en oberoende och övergripande syn på ibland 
invanda, ibland odefinierade roller allt som oftast gett påtagliga resultat förutom den 
byråkratiska administrationen. Som en intervjuad konsult uttryckte det, kunskapen 
och erfarenheten finns allt som oftast inom organisationen, problemet är bara a
vanligtvis har tid till eller rollen att få de anställda till att prata med varandra. Och d
sammanfattade betyget enligt de tillfrågade? Svagt godkänt, precis som vi studenter 
gillar det. Eller positivt om du äger en revisionsbyrå som en av det bittra när
luttrade representanter uttalade sig. Som påtagliga fördelar av arbetet nämnde 
företagen framförallt att i samarbetet med övriga bolag i koncernen få fördel av de 
standardiserade rutinerna, utåt mot marknaden ansåg man sig redan tidigare ha haft 
tillräcklig öppenhet så de faktiska underskrifterna gav man inte mycket för. 

tt ingen 
et 

ingslivets 

Konsulterna hade sin vana trogen lättare att se fördelar både internt och externt, de 
illvaron om inte annat. Inte minst vissa 

 

 
stande 

som i 
 

t det så 
r luddiga hållet. Denna schism märktes ganska omedelbart under 

retagsintervjuerna inte minst då det för SOX grundläggande ramverket för intern 
onen 

de 
t 

 
ofta uppmuntras, och med en över lag principbaserad regelsamling till skillnad från 

muntrare persontyperna har hittat sitt kall i t
ledningars tidigare bristande medvetande kring företagets interna kontroller kom på
tal, där ledningens egen inställning också påverkar resten av organisationen. 

5. ANALYS & SLUTSATS 
Att Sarbanes-Oxley varit ett kostsamt påhitt för företagen är uppenbart, om de mer 
eller mindre påtagliga effekterna i slutändan varit värda mödan för företagen beror på
hur de förvaltar resultaten av de genomförda projekten, vilka trots ibland överrö
negativitet ändå existerar. Kanske något överraskande, beroende på akademisk 
försjunkenhet, var hur pass främmande de organisatoriska teorier och modeller 
förväg studerats var från den upplevda verklighet som stötts på. Förvärvsarbetandets
värld utgick ifrån en orubbligt pragmatisk livssyn jämfört med de studentikosa 
sovmorgnarna, även om vissa föreläsningar på internrevisionsdagarna gick å
välbekant me
fö
kontroll inte alls uppfattades som särskilt väl integrerat i företagen, utan diskussi
när frågan dök upp ibland strosade iväg till allt från redovisningssystem till 
oförstående. 
 
Där företagens rutinartade vardag i övrigt upplevts som befriad från teorier, har 
arbetet med Sarbanes-Oxley dock erfarits följa den litteratur som funnits och 
anvisningar som släppts utan större skillnader, helt enkelt för att de inte haft någo
annat val. Regelverket har förutom att innebära ett tydligt avsteg från tidigare kraftigt 
varierande grader av formalisering i kontroller och dokumentation för att ersättas av 
en standardisering inte bara inom företagen utan på marknaden i stort, också 
formaliserat detta standardiseringsarbete i sig. Särskilt tydligt har detta varit i ett 
företagsklimat som det svenska, med relativt högutbildad arbetskraft där egna initiativ
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den detaljstyrning som nu tvingats på företagen. Variationen i hur företagen hantera
övergången till SOX har därför också upplevts som liten, främsta skillnaden har 

t 

pplevts vara hur stor del av implementeringen och testningen som har skötts internt 

 

 

t 

tt säga utifrån denna undersökning. Oavsett vilket kan förändringen i ton och relation 

 regler. 

e 

 
 

tökat anammande av de 
orier som flitigt studerats men ännu inte observerats i det vilda. Kanske är en ökad 

t sätt 
tan de 

                                                

u
respektive av konsulter. Denna likformighet har uppfattats vara en kombination av 
Sarbanes-Oxleys för Sverige två utmärkande premisser; detaljstyrning och tidsbrist. 
 
Intressant var att i stort sett alla intervjuade på olika vis också nämnt en av de mindre 
uppenbara konsekvenserna av Sarbanes-Oxley för svensk del – en förändrad ton på
marknaden i stort. Oavsett om denna manifesterade sig i framtida krav på certifiering 
från leverantörer och kreditgivare eller som ökad försiktighet och misstro i stort gavs
känslan av att klimatet var på väg att förändras, och att denna förändring känts vid 
redan innan införandets fulländning. Om miljöförändring uppkommit som följd av de 
kulturella skillnaderna SOX medfört på operativ och lägre administrativ nivå – med 
ökad grad av hierarki och upplevt minskat förtroende för individen – och spridit sig 
uppåt, eller om företagsledningar och styrelser förändrat inställningen på grund av de
utökade personliga ansvaret som nya bolagsstyrningsregler medfört är dock omöjligt 
a
tänkas bli ännu mer påtaglig i framtiden, inte minst genom att allt fler företag binds 
till hårdare styrningskrav i och med svenska koden och kommande europeiska
 
Interna kontroller och riskhantering har i övrigt enligt denna undersökning framstått 
vara ett område där teorin går före praktiken. Flödesscheman och teorier som 
studerades i förväg visade sig under arbetets gång vara av måttlig nytta, och stjälpte 
snarare än underlättade ibland en övergripande förståelse inför de långt mer givand
intervjuerna. De framtida förhoppningar om proaktiva kontroller som uttrycktes på 
internrevisorernas konferens var ett talande exempel, eller att COSO år 2004 släppte 
ett utökat ramverk för företagens riskhantering som bygger vidare på det tidigare 
ramverket för intern kontroll64, när den undersökta delen av verkligheten verkar ha en 
bit kvar att gå för att ens hela den klassiska COSO-kuben ska vara färglagd. Frågan är
om branschens egna förutspåelse om en stundande gyllene tid för internrevisorn är på
väg att införlivas, och om detta i sin tur kommer leda till ett u
te
grad av ramverkstänkande en framtida nödvändighet i företagen för att effektivisera 
inte bara organisationen, utan även effektivitetsarbetet i sig. 
 
Något som nu reste om inte varningsflaggor så i alla fall vissa funderingar var vissa 
företags uppenbara beroende av inhyrda konsulter. Inte för att arbetet på någo
skulle ha utförts sämre än om det genomfördes med enbart intern arbetskraft, u
långsiktiga merkostnader som kan tänkas uppstå. Konsulter är per sin natur avsedda 
för kortvariga projekt där en egen avdelning eller utökad arbetsstyrka inte är 

 
64 COSO, Enterprise Risk Management – Integrated Framework Executive Summary, 2004. 
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försvarbart, men frågan är om Sarbanes-Oxleys återkommande krav ändå i
kommer att medföra att berörda företag över en viss storlek efter något eller någ
sitter med en dedikerad avdelning. Trots den omfattande standardiseringen i 
dokumentationskraven vilka är tänkta att garantera möjligheten till enkelt 
överlämnande skulle en övergång till ett internt arbetssätt med stor sannolikhet 
innebära stora omställningar. Detta utöver alla kommande förändringar och 
förbättringar av de nu hastigt implementerade och testade kontroller som gång
gång nämnts som presumtiva, vilka skall redogöras för som del av rapporteringen 
enligt sec. 404 (B)

nte 
ra år 

 på 

m att medföra att 
tterligare rundor av dokumentation och testning måste genomföras, även om arbetet 

och 

ollerna 

 

yvende och sist överväger ändå önskemålen om en trivsam och 
inspirerande arbetsmiljö, så svaret skulle bli nej – om det inte också vore för att 
behovet av antalet nyutexaminerade redovisningsekonomer till revisionsbolagen ökat 
kraftigt som följd.

                                                

65. Alla förenklingar och automatiseringar av kontroller som på 
grund av tidskraven ännu inte hunnits med kommer dessuto
y
gissningsvis kommer att gå betydligt smidigare denna gång, lärdomarna rikare, 
förhoppningsvis med betydligt färre förklaringar behövda. 
 
Och i slutändan, har Sarbanes-Oxley minskat risken för investerare och övriga 
intressenter? Absolut, är denna uppsats författares mening – dock inte i den 
omfattning eller på det sätt som regelverkets författare avsett, åtminstone inte för 
svensk del. Intrycket som givits har över lag varit ett av uppgiven ärlighet, där 
välmenande anställda nu tvingas lyda under hierarkins hegemoni, långt ifrån den 
skrupelfria vardag i behov av uppstyrning som skönjts i litteraturen. Men kontr
är självklart inte till för denna påträffade majoritet med goda avsikter, så frågan är om 
övergången till en allt mer tillitsfattig tillvaro är värt de misstag och otillbörligheter
som ändå kommer att upptäckas eller avskräckas som följd av åtstramningen i 
kontrollmiljön, förutom de stora kostnaderna? Företagsekonomen inombords ser klara 
poänger, men till s

 
65 Ramos, M., How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404, 2004. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Som kodgruppen så elegant uttryckte sig, [d]et går inte att reglera bort dumhet, dåligt 
omdöme eller brottslighet ens med bra processer och stor öppenhet. God 
bolagsstyrning är en riskförsäkring. Riskerna minskar men upphör inte.66 Är då ett 
lagstiftat och toppstyrt regelverk för bolagsstyrning bästa vägen att gå? Även om 
tillkomsten av Sarbanes-Oxley till viss del framstår som ett populistiskt stressverk, 
har en lagstiftad regelsamling vissa klara fördelar jämfört med ett i jämförelse ganska 
avslappnat regelverk som koden. Icke att förglömma är att riskuttrycket i sig inte 
heller är helt enkelt att sätta fingret på. Riskhanteringen i bolagsstyrningsverken avser 
främst kontroll och minimering av oegentligheter och andra specifika negativa risker, 
medan risktagande i allmänhet är en grundläggande förutsättning för att kunna driva 
en vinstgenererande verksamhet – en risk som de intervjuade konsulterna i sin tur åtar 
sig, då deras uppehälle är direkt beroende av företagens överlevnad. 
 
Sarbanes-Oxley har om inte annat på kort tid satt ribban för den miniminivå av intern 
kontroll och ansvar för publicerade siffror som accepteras på marknaden, något som 
även de företag som själva tidigare hade fullgoda kontroller får nytta av då den i allra 
högsta grad oförutsägbara risken för negativa överraskningar i andra företags 
redovisningar minskar. Inget företag existerar i ett vakuum, och när reglerna tvingas 
på marknaden likt de nu gjorts är det lika bra att göra det bästa av kraven, vilket 
många också verkar ha gjort och förhoppningsvis fler tids nog inser. Dessutom lär de i 
slutändan vara gladare än sina mer negativt inställda kollegor. Förhoppningsvis går 
också företagen steget längre än att endast uppfylla de tvingade delarna av de interna 
kontrollerna till grund för de finansiella rapporterna, och tar tillfället i akt att se över 
effektiviteten i sina rutiner och kontroller i stort när det inledande kaoset väl lagt sig. 
 
De successivt släppta och marknadspåverkade instruktionerna från SEC och PCAOB 
börjar också bära spår av ett visst lugnande från den regelhysteri som inledningsvis 
rådde, och det svenska regelverket är redan där – återstår att göra är att se vilken 
hållning EU intar med sitt kommande direktiv. Kombinerat med företagsledningarnas 
numera garanterade medvetande om sina interna kontroller, och därmed gissningsvis 
ett ökat intresse i de reglerande verkens utformning, ter sig framtiden ändå leda till ett 
mer hållbart och ömsesidigt överenskommet klimat för interna kontroller, även 
utanför USA. Oavsett vilket har det varit en otroligt intressant inblick i en oväntat 
dynamisk del av företagens vardag, förhoppningsvis fortsätter det att vara intressant i 
många år till, även om marknaden kanske mår bäst av att undvika repetition av de 
intressantaste skandalerna. 
 

                                                 
66 Kodgruppen frågor och svar. 
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  BILAGOR 

BILAGA 1. SARBANES-OXLEY ACT SECTION 404 
 
SEC. 404. MANAGEMENT ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROLS. 
 
(a) RULES REQUIRED.—The Commission shall prescribe rules 
requiring each annual report required by section 13(a) or 15(d) 
of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m or 78o(d)) 
to contain an internal control report, which shall— 
(1) state the responsibility of management for establishing 
and maintaining an adequate internal control structure and 
procedures for financial reporting; and 
(2) contain an assessment, as of the end of the most recent 
fiscal year of the issuer, of the effectiveness of the internal 
control structure and procedures of the issuer for financial 
reporting. 
(b) INTERNAL CONTROL EVALUATION AND REPORTING.—With 
respect to the internal control assessment required by subsection 
(a), each registered public accounting firm that prepares or issues 
the audit report for the issuer shall attest to, and report on, the 
assessment made by the management of the issuer. An attestation 
made under this subsection shall be made in accordance with standards 
for attestation engagements issued or adopted by the Board. 
Any such attestation shall not be the subject of a separate engagement. 
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  BILAGOR 

BILAGA 2. SEC:S DEFINITION AV INTERNA 
KONTROLLER FÖR FINANSIELLA RAPPORTER 
 
A process designed by, or under the supervision of, the registrant's principal executive 
and principal financial officers, or persons performing similar functions, and effected 
by the registrant's board of directors, management and other personnel, to provide 
reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the 
preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally 
accepted accounting principles and includes those policies and procedures that:  
 
(1) Pertain to the maintenance of records that in reasonable detail accurately and fairly 
reflect the transactions and dispositions of the assets of the registrant;  
 
(2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit 
preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting 
principles, and that receipts and expenditures of the registrant are being made only in 
accordance with authorizations of management and directors of the registrant; and  
 
(3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of 
unauthorized acquisition, use or disposition of the registrant's assets that could have a 
material effect on the financial statements. 
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BILAGA 3. TESTPROTOKOLL FÖR SOX 404 
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Sign Off:

Tester: I have completed the above test as required.

Print 
Name:

Signed: Date:

Print 
Name:

Signed: Date:

Print 
Name:

Signed: Date:

Print 
Name:

Signed: Date:

Note: BU Champion and CFO to sign off testing results summary

Lead Auditor: I have reviewed the test results above and agree with the findings and 
recommendations.

Process Owner: I have reviewed the test results above and agree with the findings and 
recommendations.

CAT Member: I have reviewed the test results above and agree with the findings and 
recommendations.
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  BILAGOR 

BILAGA 4. STOLPMALL FÖR INTERVJUER 

Implementeringsarbetet: 
I hur pass god tid har företagen inlett anpassningsarbetet, hinner de i tid? 
Insåg företagen omfattningen av arbetet i förväg? 
Har företagens valda ramverk för intern kontroll förändrats? 
Har kontrollerna och processerna övergått till att IT-baseras i större utsträckning i 
samband med anpassningen? 
Särskilda problem som stötts på under anpassningsarbetet? 
Mottagande ute i avdelningarna, i vilken utsträckning är de anställda insatta i/del av 
arbetet? Ser de nytta eller endast arbetsbörda? 
I vilken utsträckning har företagen anlitat konsulter? 
Omedelbara effekter, ej/sämre fungerande kontroller/processer upptäckts? 
Sustainable SOX, kommer arbetet behöva göras om årligen eller automatiserat? 
Största arbetsbördan, införandet av kontroller, dokumentationskravet? 
Testningsarbetet kommit igång, implementerade kontroller fungerat? 
Hur stora kostnader har implementeringsarbetet inneburit för företagen? 

Effekter av införandet: 
Kortsiktiga effekter, ökad effektivitet i företagen eller bara tyngda av reglerna? 
På längre sikt, ökat förtroende och marknadsvärde? 
Andra projekt fått lida/skjutas upp på grund av arbetet med 404? 
Har företagen övervägt avnotering pga för kostsam anpassning? 
Hur viktigt med internationella regler - kapital, kunder? 
Samarbete med granskande revisor fungerat väl?  
Var tidigare interna kontroller tillräckliga? 
Generell åsikt om SOX, positivt för företag? 

Bolagsstyrningen: 
Har organisatoriska förändringar gjorts? Ansvarsfördelning ändrats? 
Förändrad syn på interna kontroller i ledningen, pga ska skriva under? 
Skillnad ledningens/implementeringsansvarigas syn på SOX? 
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