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Sammanfattning 
 
Som följd av de senare årens uppmärksammade bolagsskandaler har bolagsstyrning fått ett 
ökat fokus. Genom en god bolagsstyrning uppfyller företaget ägarnas avkastningskrav på 
investerat kapital, och i ett vidare perspektiv bidrar detta till en tillväxt av samhällets ekonomi. 
De skandaler som blivit mest omdebatterade inträffade i USA, där bland annat Enron och 
WorldCom orsakade att kapitalmarknaden förlorade stora summor pengar som följd av en 
bedräglig redovisning. Med bakgrund av detta har åtskilliga länder ansett det nödvändigt att 
införa ytterligare reglering på bolagsstyrningsområdet, för att på så sätt kunna återvinna 
investerarnas förtroende för den finansiella rapporteringen. Exempel på detta är instiftandet 
av Storbritanniens nationella regelverk Combined Code, samt moderniseringen av EU:s 
åttonde direktiv.  
 
Fokus för denna uppsats ligger på de två regelverk som under senare tid har kommit att 
påverka svenska företag – den amerikanska lagen Sarbanes-Oxley Act of 2002 och det 
svenska regelverket Svensk kod för bolagsstyrning. Den 1 juli 2005 började 78 svenska 
företag, på grund av Stockholmsbörsens noteringsavtal, att lyda under den så kallade 
Koden. Av dessa skall åtta företag även lyda under det amerikanska regelverket. Den största 
skillnaden mellan dessa regelverk är den juridiska formen. Sarbanes-Oxley är en tvingande 
lag, medan Koden utgör ett led i den svenska självregleringen. Att Koden finns inskriven i 
Stockholmsbörsens noteringsavtal innebär att berörda bolag riskerar att avnoteras om de 
inte ansluter sig till regelverket. Kodens princip följ eller förklara medför dock att företagen 
har möjlighet avvika från enstaka regler, så länge de kan presentera en rimlig förklaring till 
varför. Marknaden har sedan till uppgift att avgöra vilka förklaringar som kan anses 
godtagbara. 
 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur väl dessa två regelverk är harmoniserade och 
huruvida det finns några problem för ett företag att lyda under dem båda. Dessutom granskar 
den regelverkens positiva och negativa egenskaper, samt anledningen till att deras juridiska 
form skiljer sig. Vidare diskuteras vilka reaktioner de numera reglerade rapporterna kan 
förväntas frambringa hos den svenska marknaden, samt hur dessa kan komma att påverka 
tillämpningen, och därmed utvecklingen av regelverken. Författarna har även funderat kring 
huruvida ett företag kan uppnå en god intern kontroll genom att enbart tillämpa avsedd 
reglering. I studien av dessa frågeställningar har en kvalitativ ansats använts, vilken medfört 
att en förståelse för ämnet kunnat erhållas. Informationsinsamlingen har till större del utgjorts 
av en intervjuundersökning med konsulter och företag, som tillsammans både har praktisk 
och teoretisk erfarenhet av regelverken. Andra informationskällor har bestått av artiklar, 
tidigare kurslitteratur, samt deltagande vid seminarier och föreläsningar.  
 
Författarna har inte, inom ramen för uppsatsens avgränsning, uppmärksammat att det skulle 
finnas några problem för företagen att lyda under båda regelverken. Regelverken syftar till att 
uppnå samma sak – en tillförlitlig finansiell rapportering och en god intern kontroll. Skillnaden 
ligger i det sätt de avser att uppnå detta. Författarna finner att självreglering är att föredra i 
Sverige, men är skeptiska till om Koden medför någon ökad transparens, samt om 
marknaden kommer att upptäcka och ge kännbara sanktioner till avsteg från regelverket. 
Detta leder till att företagens incitament att efterleva regelverket kan vara svagare än vid 
lagstiftning. Den svenska kulturen kommer troligtvis visa sig i att svenska företag kommer att 
följa regelverket i alla fall. Vidare ställer sig författarna även kritiska till att det genom enbart 
reglering skulle kunna gå att uppnå en god intern kontroll i ett företag. Detta är något som 
måste förankras i företagets kultur. Däremot kan regelverken, tillsammans med erkända 
ramverk, bilda ett gemensamt språk för vad som kan anses vara en god intern kontroll. Detta 
medför därmed en möjlighet att kommunicera till externa intressenter hur den interna 
kontrollen är organiserad och hur väl den fungerar. 
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Förkortningar 
 
ADR American Depository Receipts – Värdepapper registrerade i 

amerikansk bank, som ger äganderätt till ett antal utländska aktier. 
Icke-amerikanska företag som vill börsnotera sina aktier i USA måste 
använda ADRs. 

 
CEO Chief Executive Officer – Ett bolags verkställande direktör 
 
CFO Chief Financial Officer – Ett bolags ekonomichef/finanschef 
 
COSO The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission – Privat amerikansk organisation vilken har upprättat 
ramverk för utvärdering av intern kontroll samt riskhantering. 

 
COSO -92 Internal Control – Integrated Framework – Ramverk framtaget av 

COSO i syfte att hjälpa företag bedöma och förbättra sina 
internkontrollsystem.  

 
ERM Enterprise Risk Management – Integrated Framework – Ramverk 

framtaget av COSO, vilket utgör en utvidgning av COSO -92 och har 
en bredare syn på riskhantering. 

 
FPI Foreign Private Issuers – Företag registrerat hos SEC som av någon 

anledning har klassats som icke-amerikanskt. Dessa företag har fått 
respit på sin efterlevnad av SOX. 

 
Koden Svensk kod för bolagsstyrning – Nationell bolagsstyrningskod 

upprättad i syfte att förbättra styrningen i svenska bolag, samt öka 
tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen 

 
ICMF Internal Controls Maturity Framework – Ramverk som kan användas 

för att utvärdera mognaden i ett bolags interna kontroll 
 
PCAOB Public Company Accounting Oversight Board – Privat icke 

vinstdrivande amerikansk organisation, som upprättades i samband 
med SOX för att fungera som ett tillsynsorgan för revisorer. 

 
SEC U.S. Securities and Exchange Commission – Amerikanska 

motsvarigheten till den svenska finansinspektionen. Fungerar som ett 
tillsynsorgan för företag noterade på amerikansk börs. 

 
SOX Sarbanes-Oxley Act of 2002 – Amerikansk lag instiftad för att skydda 

investerare genom att säkerställa en tillförlitlig finansiell rapportering 
från företagen.  
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– INTRODUKTION –  
 

1. Introduktion 
Avsnittet ska ge läsaren kunskap om bakomliggande faktorer till regelverkens tillkomst, samt 
författarnas ämnesval. Inledningsvis presenteras en generell bakgrund till varför ytterligare 
reglering på bolagsstyrningsområdet på senare tid ansetts nödvändig. Sedan kartläggs det 
problemområde som ämnet verkar inom, för att slutligen utmynna i uppsatsens frågeställning 
och syfte. 

1.1. Bakgrund 
De senaste årens bolagsskandaler ligger till grund för den internationella debatt om intern 
kontroll som nu pågår. Fokus har flyttats från att endast se på årsredovisningens siffror till att 
säkerställa processen bakom den finansiella informationen. Bolagsstyrning (eng. corporate 
governance) har därmed tagit en allt större plats i företagens årsredovisning. Bolagsstyrning 
handlar om att styra ett företag på så sätt att det uppfyller ägarnas krav på avkastning på sitt 
investerade kapital, och således bidrar till samhällsekonomins tillväxt i ett vidare perspektiv. 
(SOU 2004:130 s. 51) 
 
Efter flera uppmärksammade bolagsskandaler i USA, i början av 2000-talet, sjönk 
aktieägarnas förtroende för de finansiella rapporterna. Hösten 2001 uppdagades det att 
Enron hade fört aktieägarna bakom ljuset genom att överskatta företagets lönsamhet. 
Revisionsbyrån som hade i uppdrag att externrevidera Enron, hade samtidigt utfört 
omfattande tilläggstjänster som intygs- och konsulttjänster i företaget. Tilläggstjänsterna 
uppgick till mer än själva revisionsarvodet, vilket kom att påverka deras ställning som 
oberoende revisor. Enronskandalen medförde att marknaden miste förtroende för den 
finansiella rapporteringen, men det var de efterföljande skandalerna i bland annat WorldCom 
och Xerox, som gjorde att den miste förtroendet för hela rapporteringssystemet. (Messier et. 
al., 2005 s.3)  
 
Efter dessa skandaler var den amerikanska kongressen tvungen att återfå marknadens 
förtroende för den finansiella rapporteringen (McNally, 2004 s. 17). Resultatet blev att de 
snabbt och under stor press presenterade Sarbanes-Oxley Act of 2002 (nedan SOX), den 
mest omfattande förändringen av värdepapperslagstiftningen sedan 1930-talet i USA (SOU 
2004:47 s.103). Regelverket syftar till att skydda investerarna genom att öka tillförlitligheten 
till bolagens årsredovisningar. President Bush undertecknade den nya lagen i juli 2002. 
(McNally, 2004 s. 17) 
 
På senare år har många länder utarbetat nationella koder för bolagsstyrning. Detta har inte 
minst varit synbart ute i Europa med bland annat Storbritanniens Combined Code. Med 
bakgrund av den snabba utvecklingen på bolagsstyrningsområdet och en önskan om ökad 
harmonisering mellan EU-länderna, fann EU-kommissionen det nödvändigt att modernisera 
det åttonde EU-direktivet1. Direktivet antogs 1984 och är i skrivandets stund under 
omarbetning för modernisering. (Kommissionen, 2003 s. 3) 
 
Även Sverige har under senare år varit föremål för omfattande bolagsskandaler. Hösten 
2003 uppdagades Skandiaaffären, där taklösa incitamentsprogram kostade företaget över 
600 miljoner kronor (Sundén, 2003). Dessutom anklagas företagsledningen för att ha gjort 
lyxrenoveringar av sina lägenheter för bolagets pengar, till en kostnad av 17 miljoner kronor 
(Carlsson, 2005). Året innan debatterades det huruvida beslutsprocessen i ABB, som 
sammanlagt gav sina chefer 1,4 miljarder kronor i pension, hade gått rätt till (TT, 2005). 
Händelser som dessa skakade om aktiemarknaden och medförde att även svenska 

                                                 
1 Det åttonde direktivet tar upp godkännande av personer som får utföra lagstadgad revision inom EU. 
(Kommissionen, 2003 s. 3) 
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aktieägare har funnit större anledning att börja ifrågasätta den finansiella information som 
publiceras i företagens årsredovisningar.  
 
Det har inte saknats reglering på bolagsstyrningsområdet i Sverige. Den svenska 
aktiebolagslagen, som under de senaste åren moderniserats, reglerar flera punkter som 
andra länder har i sina respektive bolagskoder. (SOU 2004:130 s. 51) Dessutom har flera av 
näringslivets organ, t.ex. Stockholmsbörsen och Aktiespararnämnden, infört 
bolagsstyrningsregler i sina respektive självreglerande2 regelverk (SOU 2004:46, s. 8). Detta 
tycks dock inte längre vara tillräckligt. Det utländska ägandet på svenska marknadsplatser 
har ökat från c:a 8 procent 1990 till c:a 35 procent första halvåret 2005 (SCBs 
aktieägarstatistik, 2005). Skulle det visa sig att kapitalmarknaden, både den nationella och 
internationella, inte längre litade på det publicerade materialet om bolagens finansiella 
ställning skulle detta kunna få förödande konsekvenser för den svenska ekonomin.  
 
Med bakgrund av detta ansågs det nödvändigt att samla befintliga lagar och gällande praxis 
inom området bolagsstyrning och införa en nationell kod även i Sverige. Detta trots att 
svensk självreglering ligger långt fram i internationell jämförelse. Regeringen och näringslivet 
tillsatte under 2003 ledamöter till en arbetsgrupp kallad Kodgruppen som, med utgångspunkt 
i den svenska traditionen av självreglering och med den moderniserade aktiebolagslagen 
som grund, fick i uppdrag att utforma ett lämpligt regelverk. Det färdiga resultatet, Svensk 
kod för bolagsstyrning (nedan Koden) stod klart i december 2004. (SOU 2004:130, s. 1, 47) 

1.2. Problematisering 

1.2.1. Problemområde 
De företag som ska lyda under SOX är ”samtliga amerikanska och icke-amerikanska bolag 
som har inregistrerat aktier eller ADR3 för handel på amerikansk börs eller marknadsplats 
eller som har initierat ett förfarande för att erbjuda värdepapper för spridning till en bredare 
krets i USA” (Svernlöv & B:son Blomberg, 2003 s.23). De amerikanska bolagen ska ha 
tillämpat lagen för det räkenskapsår som avslutas den 15 november 2004 eller senare. De 
icke-amerikanska bolagen (eng. Foreign Private Issuers) har, på grund av de omfattande 
reglerna om intern kontroll, fått respit och ska tillämpa lagen för det räkenskapsår som 
avslutas den 15 juli 2006, eller senare. (Hellman, 2005 s. 4)  
 
Koden ska, från och med den 1 juli 2005, följas av alla svenska företag som är noterade på 
Stockholmsbörsens A-lista, och de bolag noterade på O-listan som har ett börsvärde på 
minst tre miljarder. Rapporteringar i enlighet med Koden (se uppsatsens avsnitt 4.2.3.) 
kommer dock inte att krävas förrän regelverket varit implementerat under ett helt 
räkenskapsår, vilket blir först för år 2006. Kodgruppens tanke är dock att regelverket i 
framtiden ska tillämpas av samtliga bolag på Stockholmsbörsen. Genom att inledningsvis 
låta de större bolagen implementera Koden, skapas möjligheten för modifieringar efter att ha 
sett effekterna av praktisk tillämpning. De mindre bolagen kan därmed dra nytta av dessa 
erfarenheter och har på så sätt möjlighet att genomföra en mer kostnadseffektiv 
implementering. (SOU 2004:130 s. 52)  
 
SOX och Koden skiljer sig åt på en väsentlig punkt. SOX är en lag medan Koden 
kännetecknas av den friare regleringen följ eller förklara, vilket innebär att svenska företag 
som väljer att avvika från Kodens bestämmelser endast behöver ge en (rimlig) förklaring till 

                                                 
2 Självreglering kan definieras som regler vilka, i detta fall, företag frivilligt ansluter sig till. (SOU 2004:47 s. 
18) 
3 ”American Depository Receipts […] är värdepapper som är registrerade i en amerikansk bank, och ger 
äganderätt till ett antal utländska aktier. Icke-amerikanska företag som vill börsnotera sina aktier i USA måste 
använda ADRs”. (Skandia ordlista) 
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varför (ibid. s. 39). Erik Åsbrink, ordförande i Kodgruppen, ser risken med att media kommer 
forma ”rankinglistor” och på så sätt döma företag efter antalet avvikelser från Koden (TT, 
2004). Svenska aktieägare kommer snart att kunna ta del av den ökade transparensen i form 
av denna ”nya” typ av information. Slutligen kommer det att bli upp till marknaden att 
utvärdera denna och ta ställning till dess värde. I enlighet med SOX hade åtta procent av de 
amerikanska företagen, i mars 2004, rapporterat svagheter i den interna kontrollen, som 
hade kunnat leda till felaktiga siffror i den finansiella rapporteringen. Den amerikanska 
marknaden reagerade mycket mindre omfattande på dessa rapporter än vad som hade 
väntats. (Hirth, 2005 s.4) 
 
Denna studie har inriktat sig på att undersöka hur det kommer sig att dessa 
bolagsstyrningsregler lagstiftas i USA, men självregleras i Sverige, samt vad som skiljer 
dessa regleringsformer åt. I skrivandets stund lyder 78 företag under Koden och av dessa 
ska 8 företag även lyda under SOX (se bilaga A). Utifrån ett företagsperspektiv är det därför 
intressant att undersöka om det finns några problem med att företag skall lyda under båda 
regelverken, eller om man rent av kan kombinera dessa två. Vid uppsatsskrivandets början 
hittades ingen jämförelse av de två regelverken, varför idén uppkom att försöka sig på en 
sådan.  
 
De båda regelverken i sig är väldigt stora ämnen, så författarna har därmed funnit det 
nödvändigt att avgränsa sig. Då studien är en jämförelse mellan de två regelverken har en 
avgränsning gjorts till att behandla de mest väsentliga likheterna respektive skillnaderna 
mellan regelverken ur ett företagsperspektiv. Förutom en översiktlig granskning har extra 
fokus lagts på några specifika avsnitt med tillhörande tillämpningsregler och uttolkningar. 
Dessa avsnitt utgörs av 302, 404 och 906 i SOX (nedan SOX 302 etc.) (se bilaga B-D) som 
motsvaras av avsnitt 3.6.2., 3.7. och 5.2 i Koden (se uppsatsens avsnitt 4.2.3.). Avsnitten 
reglerar företagens rapportering om intern kontroll, ledande befattningshavares ansvar att 
skriva under på att rapporterna ger en rättvisande bild av företaget, samt de påföljder som 
väntar vid felaktigt intygande av rapporternas tillförlitlighet.  
 
Under arbetets gång har även en bredare fråga börjat gro hos författarna, och det är den om 
en reglering har möjlighet att verkligen ge rättvisa åt problemet intern kontroll. Detta 
inkluderar de olika definitionerna som finns av begreppet intern kontroll, samt vad som borde 
ingå i en sådan. Avslutningsvis undersöks alltså om regelverken är en tillräcklig måttstock för 
en god intern kontroll i ett företag. 

1.2.2. Problemformulering 
Vilka är regelverkens fundamentala likheter respektive skillnader? 
 
Vad är positivt respektive negativt med att lagstifta respektive självreglera? 
 
Vilka reaktioner kan förväntas av marknaden på den ytterligare informationen i och med 
regelverken och dess krav på transparens?  
 
Kan ett företag uppnå en god intern kontroll genom att enbart implementera avsedd 
reglering? 

1.3. Syfte 
Syftet är att undersöka hur väl SOX och Koden är harmoniserade, att kritiskt granska positiva 
och negativa egenskaper hos respektive regelverk, samt att diskutera vilka reaktioner som 
regelverken kan förväntas frambringa hos marknaden. Avsikten är även att i någon mån 
belysa frågan om god intern kontroll kan skapas genom reglering. 
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2. Metod 
I avsnittet kommer läsaren få ta del av författarnas angreppsidéer för studien. Sedan 
redovisas hur empiri- samt teoriinsamling har gått till. Dessutom redovisar författarna hur 
den insamlade informationen har analyserats för att kunna leda till dragna slutsatser. 
Slutligen förs en diskussion av författarna hur angreppssätt och metod har ändrats under 
arbetets gång, samt vilka svårigheter som har uppkommit under uppsatsprocessen. 

2.1. Angreppsidé 
Ämnesvalet grundar sig på att författarna läser redovisningsinriktningen på ekonomlinjen vid 
Stockholms Universitet. Första gången en kontakt uppkom med SOX var under en 
gästföreläsning på revisionskursen. En förståelse uppstod genast för att det var ett viktigt 
ämne för revisionsbranschen, men även för de företag som är tvungna att efterleva 
regleringen.  
 
Denna uppsats har en kvalitativ ansats, och utgår ifrån en intervjuundersökning. Denna typ 
av undersökning är lämplig då studien rör ett område där kunskap delvis saknas, samt då det 
innehåller en rad komplexa fenomen (Gummesson 2004, s. 116). Ett viktigt moment under 
processen är planering och att forskaren är öppen för ny information som ändrar 
förutsättningarna för planen, och därmed planen i sig. (ibid. s. 120)  
 
Som förklaringsmodeller brukar det talas om induktion och deduktion. Induktion utgår ifrån 
empiri; ett antal fall observeras för att hitta ett samband, och detta samband formuleras 
sedan till en allmän regel. Deduktion utgår istället ifrån teori; i detta fall utgår forskaren från 
en allmän regel och förklarar ett enskilt fall med hjälp av denna regel. (Alvesson & Sköldberg, 
1994 s. 41-47) 
 

 
Figur 1 Förklaringsmodeller (Alvesson & Sköldberg, 1994 s. 45) 
I denna uppsats används abduktion, vilket kan liknas vid en kombination mellan induktion 
och deduktion. En abduktiv forskning utgår ifrån empiriska fakta, men kan anses ligga 
närmare deduktion då den inte utesluter användandet av teorier vid mönstertolkning av 
empirin. Forskaren använder, enligt denna modell, teoretiska mönster i existerande kunskap 
för att förstå de empiriska regelbundenheter som påträffas i enstaka fall. Abduktion skiljer sig 
från de tidigare nämnda förklaringsmodellerna eftersom den även inbegriper förståelse 
genom det faktum att det mönster som tolkas fram hela tiden justeras och nya empiriska 
tillämpningsområden utvecklas. På detta sätt är forskaren inte lika bunden som inom 
deduktion eller induktion. (ibid.) Denna modell har lämpat sig särskilt väl i detta arbete då 
den har tillåtit författarna att tolka ny information som framkommit under arbetets gång, samt 
att vara öppna för nya teorier som förklaringsmodeller.  
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2.2. Inledningsförfarande 
Den empiriska insamlingen inleddes med att författarna närvarade på ett heldagsseminarium 
som behandlade ämnet – hur managementverktyg kan hjälpa till vid SOX-implementeringen. 
Syftet med närvaron vid seminariet var att skaffa en bred förståelse för ämnet och dess 
grundläggande begrepp. Detta uppnåddes bland annat genom de praktikfall som 
genomfördes under dagen tillsammans med de andra deltagarna, vilka kom från näringslivet.  
 
En inledande intervju utfördes även i syfte att bekräfta författarnas nyvunna kunskaper inom 
ämnet, samt för att bli mer bekväma i en intervjusituation. Respondenten har tidigare arbetat 
på ett av Sveriges ledande revisionsbolag, men arbetar numera som rådgivare. Intervjun 
ägde rum på universitetsområdet och gav författarna en chans att under informella 
förhållanden få information om ämnesområdet, samt att få verifikation på att tankegångarna 
kring ämnet gick i rätt riktning. 

2.3. Primärdata 

2.3.1. Seminarier och föreläsningar 
När uppsatsämnet hade format sig till en jämförelse mellan de två regelverken fick författarna 
tillfälle att närvara vid ett seminarium som behandlade de båda regelverken. Syftet med att 
medverka var att skaffa ytterligare förståelse för ämnet. Samtliga seminarier har påträffats 
vid informationssökning på webben, och givits tillgång till efter utskick av en preliminär 
frågeställning samt upplägg för uppsatsen till den ansvariga för seminariet. Efter 
seminarierna kunde en översiktlig jämförelse av regelverken göras, och därefter kunde 
ämnet avgränsas och en preliminär problematisering formuleras. Under uppsatsarbetets 
gång har författarna även närvarat vid ytterligare ett seminarium, samt vid gästföreläsningar 
på universitetet, vilka mer precist behandlat ämnet för uppsatsen. Presentationer av 
föreläsarna, samt titel på respektive föredrag finns i bilaga E. 

2.3.2. Intervjuupplägg 
Intervjustudien omfattar sju intervjuer. För att få en bredare bild av implementeringen av SOX 
och Koden har studien lagts upp på tre respondentgrupper. Valet av respondenter till 
samtliga grupper kännetecknas, förutom av vad som sägs i samband med respektive grupp, 
av ett bekvämlighetsurval då samtliga har befunnit sig i Stockholm (Sverke, 2004 s. 30).  
  
I den första gruppen av respondenter ingick representanter från tre stora revisionsbolag. 
Syftet med dessa intervjuer var att skaffa kunskap om teoretiska och praktiska aspekter kring 
regelverken. Eftersom regelverken i sig är svårlästa hade författarna inför dessa intervjuer 
begränsad kunskap om dem. Inledningsvis intervjuades en respondent med syfte att få 
bakomliggande kunskap om SOX respektive Koden. Denna intervju tillförde tillräcklig 
kunskap för att föra en diskussion om vilka likheter respektive skillnader som skulle vara 
mest intressanta att belysa, och därmed avgränsa ämnet ytterligare. Den utökade kunskapen 
hjälpte författarna vidare i processen genom att ge uppslag till frågeställningar inför 
kommande intervjuer. När frågeställningarna stod klara återtogs kontakten med den 
inledande respondenten via mail för att få svar på även dessa frågor. Valet av respondenter 
till denna grupp har inte kunnat påverkas i någon större utsträckning. Efter inledande 
kontakter med de stora revisionsbyråerna hänvisades författarna till de personer som, enligt 
byråerna, var mest lämpade för studiens intervjudel.  
 
Den andra respondentgruppen utgjordes av företagsrepresentanter. Det var nödvändigt att få 
företagens syn på regelverken, då uppsatsen är skriven utifrån detta perspektiv. Valet av 
företag, bland de 8 möjliga (se bilaga A), föll sig naturligt då författarna sedan tidigare hade 
fått information om det ena företaget genom en gästföreläsning på Universitetet. Det andra 
företaget valdes på grund av att en bekant till författarna är anställd på ett företag som under 
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tiden för uppsatsen genomförde ett omfattande SOX-arbete. Respondentvalet kunde inte 
påverkas vid företagsintervjuerna då företaget självt hade bäst information att utse lämpliga 
kandidater.  
 
Som komplement till dessa utfördes intervjuer med en tredje respondentgrupp som 
inkluderar två analytiker. Då de tidigare intervjuerna inte gav svar på hur marknaden kommer 
att reagera i en specifik situation ansågs det nödvändigt att vända sig till några som dagligen 
arbetar med detta. Urvalet utgjordes här av personer som figurerat i artiklar, vilka författarna 
tagit del av vid informationssökning på webben.  

2.3.3. Intervjumetod 
 
Grupp 1 – Konsulter Grupp 2 – Företag Grupp 3 - Analytiker 
Martin Hellman – Besök Ericsson – Besök Peter Malmqvist - Telefon 
Peter Strandh – Besök Electrolux – Telefon Åsa Nisell – Mail 
Konsult X – Besök   
Tabell 1 Intervjumetod för respondenterna 
Vid intervjuer kan man tala om grad av standardisering. Med en hög grad av standardisering 
menas att intervjufrågor och -situation har varit densamma för samtliga respondenter (Trost, 
1993 s. 15). Intervjusituationen var densamma för konsulterna, samt ett av företagen, då 
dessa intervjuer utfördes genom besök på respondenternas arbetsplatser. En inledande 
kontakt togs via telefon och/eller mail där en timmes möte efterfrågades, och sedan var det 
upp till respondenten att avsätta mer, eller mindre, tid. En av företagsrepresentanterna fick 
förhinder att närvara på arbetsplatsen, varför denna intervju istället utfördes via en 
konferenstelefon. Denna metod användes även för en av analytikerna. Telefonintervjuer 
kännetecknas av hög grad av standardisering då det finns en begränsad möjlighet till att 
utveckla eller följa upp frågeställningar (ibid. s. 16). Den sista respondenten valde att svara 
på frågorna direkt via mail, vilket var tidseffektivt, men begränsade ännu mer möjligheten att 
gå in djupare på frågeställningarna.  
 
Alla respondenter har fått möjlighet att svara på samtliga inom gruppen ställda frågor. Vissa 
har dock valt att avstå från att ge svar på enskilda frågor. Vid de tillfällen då tiden varit 
generöst tilltagen har utrymme för ytterligare frågor inom ämnet funnits, vilket har medfört bra 
och givande diskussioner. Förutom att båda författarna har varit närvarande vid intervjuerna, 
har anteckningar och ljudupptagning använts. På så sätt har möjligheten funnits att 
kontrollera förståelsen i efterhand och att respondenten är korrekt citerad. För att effektivt 
utnyttja tiden har författarnas anteckningar först sammanställts, sedan har ljudupptagningen 
lyssnats igenom för att få kompletterande information och för att rätta till missförstånd. Efter 
detta har ett referat över intervjun sammanställts, med ljudupptagningarna som stöd vid 
eventuella frågetecken. (ibid. s. 28) En kopia på referatet har slutligen skickats till 
respondenterna för en sista kontroll där de haft möjligheten att korrigera missförstånd samt 
komplettera otydligheter (ibid. s. 61). Sammanställda intervjureferat finns som bilaga F-L.  

2.4. Sekundärdata 
Studiens sekundärdata består till största delen av artiklar. Metoden för artikelsökning har sett 
något annorlunda ut för Koden än för SOX. När det gäller SOX har författarnas kunskap inte 
varit tillräcklig för att kunna avgöra om artiklarna varit vetenskapligt grundade eller ej, då 
dessa artiklar till stor del är amerikanska. Business Source Premier (nedan BSP) har därför 
använts för att till större del garantera vetenskapligheten. BSP är en databas för 
engelskspråkiga artiklar som finns på det företagsekonomiska filialbiblioteket – ”virtuella 
biblioteket”. För sökning efter artiklar om Koden valdes en allmän sökmotor då bortgallring av 
oanvändbar information var enklare i detta fall. De böcker som har använts har till största 
delen utgjorts av tidigare kurslitteratur om teoretiska modeller och forskningsmetoder. 
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Material har även hämtats från webbplatser som tillhör organisationer som är direkt 
hänförbara till regelverken. I samband med intervjuerna har författarna även givits tillgång till 
revisionsbyråernas interna material.  
 
Då informationen om SOX oftast har varit på engelska har en korrekt översättning varit 
nödvändig att säkerställa. För detta har FARs engelska ordbok använts.  

2.5. Analysmetod 
De studerade regelverken har i uppsatsen tilldelats ett eget kapitel. De är där uppställda 
under samma rubriker, vilket möjliggör för läsaren att göra en egen jämförelse. Författarna 
har därefter valt att koncentrera analysen till de fundamentala likheterna och skillnaderna i 
analysavsnittet.  
 
De intervjuer och seminarier, vilka ligger till grund för studien, har resulterat i omfattande 
empiri. För att begränsa denna i uppsatsen har författarna valt att sammanställa empirin 
under ett fåtal rubriker och istället lägga de godkända referaten i bilaga, för den speciellt 
intresserade läsaren att ta del av. Empirin är sammanställd under avsnitt för respektive 
respondentgrupp, samt under ett seminarie- och föreläsningsavsnitt, där de sammanfattade 
åsikterna har lyfts fram. Under analysavsnittet ställs sedan de respektive grupperna mot 
varandra för att urskilja om dessa åsikter, under några av rubrikerna, påtagligt går isär eller 
liknar varandra. I avsnittet ställs den insamlade empirin även mot, av författarna valda, 
teorier och modeller. Detta utmynnar i avsnittet med författarnas dragna slutsatser utifrån 
arbetets frågeställningar och syfte.  
 
Vad gäller de reaktioner som regelverken kan förväntas frambringa hos marknaden så utgörs 
empirin av relativt osäkra förutsägelser. Författarna har ändå ansett det intressant att 
analysera hur ett framtida scenario skulle kunna se ut, då det är en viktig del i Kodens 
utveckling och framtid.  

2.6. Metoddiskussion 
Det har under arbetets gång förekommit vissa avsteg från uppsatsens ursprungliga 
angreppsplan. Den initiala problemställningen var att undersöka huruvida det förekommer 
några krockar mellan regelverken, och på vilket sätt dessa krockar i så fall givit upphov till 
problem för de berörda företag som skall lyda under dem båda två. Vid möten med 
respondenterna uppdagades det snabbt att det inte existerade några sådana krockar, 
hänförbara till de delar av regelverken som uppsatsen undersöker. Denna insikt medförde att 
problemställningen modifierades, för att istället mynna ut i en jämförelse som inkluderar både 
likheter och skillnader mellan de två regelverken. I ett tidigt stadium fanns även tanken på att 
undersöka hur den nya aktiebolagslagen skulle kunna komma att påverka bolagen. Dock 
fanns det enligt respondenterna inga ändringar i lagen som gick att koppla till uppsatsens 
valda ämne, varför denna tanke övergavs. 
 
Den största delen av empiriinsamlingen har skett genom besöksintervjuer, som är ett 
tidskrävande sätt att samla in information (Sverke, 2004 s. 50). Ett större antal respondenter 
hade kunnat innebära att fler åsikter om ämnet framkommit, men författarna ansåg att det 
var viktigare att få största möjliga förståelse för ämnet och valde därför istället att begränsa 
antalet respondenter. Besöksintervjuer medför även möjligheten att dels utläsa nyanser i 
svaren samt att tolka kroppsspråket hos respondenterna, vilket författarna ansett varit 
användbart för förståelsen.  
 
Författarna hade önskat att samtliga intervjuer, inom respektive grupp, hade genomförts på 
samma sätt. Detta för att svaren skulle bli så jämförbara som möjligt. På grund av en 
respondents personliga skäl var detta inte möjligt, och den planerade intervjun fick istället 
ersättas med en telefonintervju. Trots att en telefonintervju innebär att relativt komplexa 
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frågor kan ställas, ger den inte samma möjlighet att utläsa och dra nytta av nyanser i svaren 
(ibid.). Eftersom det inte ges tillfälle att tolka ansiktsuttryck och minspel vid en telefonintervju, 
är risken för missförstånd större än vid ett personligt möte. Detta gäller både från 
respondenternas och från författarnas sida. Med bakgrund av detta har det ställts ett högre 
krav på frågornas precision vid dessa intervjuer. Detta märks också genom att svaren, i 
högre grad än vid besöksintervjuerna, varit korta och koncisa, vilket har gjort nyanseringar 
svåra att urskönja. Även tidsaspekten är en viktig faktor att beakta då en intervju över telefon 
behöver vara mer komprimerad för att respondenten skall behålla intresset för att medverka 
(ibid.). Dessa sammanlagda faktorer kan ha resulterat i att svaren inom den aktuella gruppen 
inte är jämförbara i den mening som författarna hade ansett önskvärt.  
 
Vid en av intervjuerna deltog två respondenter av olika befattningar, som därmed bidrog med 
kunskaper av skiljda slag. Detta var positivt då det medförde att författarna fick utförliga svar 
på samtliga frågor. Dock är det mer komplicerat att intervjua flera personer samtidigt. En 
negativ aspekt utav detta kan vara att respondenterna varit mer reserverade och medvetet 
hållit tillbaka information, vilket de möjligtvis inte gjort om de intervjuats var för sig. (Trost, 
1993 s.24) 
 
I avsikt att förbättra möjligheterna till tillfredsställande svar, samt underlätta respondentens 
förberedelse inför intervjun, har samtliga respondenter fått chansen att ta del av 
intervjufrågorna före intervjutillfället. Författarna kan på grund av detta ha gått miste om 
spontana svar och reaktioner kring de frågor som ställts. Det har dock ansetts viktigare att ta 
del av genomtänkt information, varför det har känts nödvändigt att delge frågorna i förväg. 
 
Författarnas beslut att använda ljudupptagning som komplement till anteckningar vid 
intervjutillfällena är något som varit till stor hjälp vid sammanställningen och återgivandet av 
respondenternas åsikter. Möjligheten finns dock att respondenterna till följd av detta kan ha 
varit mer begränsade i de svar de angivit, än vad de hade varit om ljudupptagning inte 
använts. (Gustavsson, 2004 s.247) Författarna anser dock att detta problem till stor del 
avhjälpts genom att respondenterna i och med referatutskicket givits möjligheten att 
kontrollera att de blivit korrekt återgivna, samt att de givits tillfälle att komplettera uppgifter, 
där de ansett att deras åsikter inte kommit till sin fulla rätt. Risken med detta kan dock vara 
att de i efterhand inte vill uttala sig på vissa punkter och därför stryker detta ur materialet. 
Detta skulle i så fall ha kunnat påverka en senare analys av svaren. Författarna har dock 
ansett att den risken varit värd att ta för att i största möjliga mån säkerställa en korrekt 
återgivning av svaren, och därmed kunna göra en bättre grundad analys. 
  
Det finns i intervjusituationer alltid en risk att respondenterna har ett avtalat syfte med sina 
svar, vilket kan komma att påverka deras verklighetsbeskrivningar (Ödman, 2004 s.85). Det 
kan i detta fall ha funnits en angelägenhet hos respondenterna att framhäva sina respektive 
företag, vilket kan innebära att svaren innehåller direkta inslag av marknadsföring. Detta 
faktum är dock något som författarna varit medvetna om under intervjuernas gång och 
försökt ta hänsyn till i analysen. 
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3. Teori 
Detta avsnitt tar upp de teorier, ramverk och modeller som är viktiga för läsarens förståelse 
för regelverken, samt för uppsatsens ytterligare frågeställningar, och för en senare analys av 
dessa. 

3.1. COSOs ramverk 
The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (nedan COSO) 
grundades i USA 1985. COSO var ett initiativ från den privata marknaden och deras uppgift 
är att urskilja anledningarna till, samt att arbeta för att motverka, bedräglig redovisning. I 
syfte att hjälpa företag med att bedöma och förbättra sina system för intern kontroll 
presenterade COSO, 1992, ett ramverk för intern kontroll som kom att kallas ”Internal Control 
- Integrated Framework” (nedan COSO -92). COSO -92 har blivit generellt accepterad som 
standard för implementering och utvärdering av intern kontroll i enlighet med SOX. (COSO, 
2005) 
 
Begreppet intern kontroll är mångtydigt och kan därmed betyda olika saker beroende på 
vilken definition som används. COSOs definition på intern kontroll är: 
 

”Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan 
personal, och som utformas för att ge rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom 
följande kategorier: 
 

− Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 
− Tillförlitlig finansiell rapportering 
− Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar” 

(Översättning i Svenskt Näringsliv & FAR, 2005 s.2) 
 

För att hantera dessa tre riskområden och för att säkerställa god intern kontroll är modellen 
uppdelad på följande fem komponenter (Svenskt Näringsliv & FAR, 2005 bilaga 2 s. 1-3): 
 

Kontrollmiljön Detta är grunden för bolagets interna kontroll och innefattar den kultur 
och ledningsfilosofi som styrelse och bolagsledning kommunicerar ut. 
Ansvarsfördelning och beslutsvägar ska vara tydliga, och policys, 
riktlinjer och manualer ska leda företagets olika befattningshavare. 

Riskbedömning Genom att organisationen har en strukturerad riskbedömning underlättas 
arbetet med att urskilja de väsentliga risker som påverkar dess interna 
kontroll, och på vilka platser i verksamheten dessa existerar. Risker kan 
identifieras i alltifrån enskilda processer till bolagsperspektivet i stort. 
Utifrån riskanalysen formas sedan kontrollmål, vilka utgör grunden för 
arbetet med riskhantering. Arbetet med riskbedömning pågår under hela 
året, för att kunna hantera förändringar i organisationen, som i sin tur kan 
påverka den interna kontrollen. 

Kontrollaktiviteter Utifrån kontrollmålen formas kontrollaktiviteter4 som skall hantera risker 
vad gäller finansiell rapportering samt för bolaget väsentliga 
redovisningsprinciper. Dessa syftar till att förhindra, eller upptäcka och 
korrigera, felaktigheter och avvikelser. 

                                                 
4 En kontrollaktivitet kan exempelvis utgöras av en företagspolicy, periodiska avstämningar, manuella attester 
eller kreditkontroller på nya kunder. (Molin & Billfalk, 2005 s. 9) 
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Information och 
kommunikation 

Det är av vikt att interna policys, manualer och koder, samt konsekvenser 
vid avsteg från dessa, är väl och korrekt kommunicerade från ledningens 
sida ut till berörda personer inom verksamheten. Det är även viktigt att 
dessa är ändamålsenligt utformade för att inte kunna missförstås.  

Uppföljning Uppföljningsprocesser bör finnas på plats dels för att säkerställa att 
policys och riktlinjer följs, men även för att kunna rapportera och följa upp 
brister som rapporteras löpande under året. För att kunna utvärdera hur 
väl den interna kontrollen fungerat under året krävs att relevant 
information kan samlas in och analyseras. Detta kan till exempel utgöras 
av rapporter från en särskild granskningsfunktion (internrevision). 

3.1.1. Enterprise Risk Management 
De senaste åren har riskhantering fått ett ökat fokus i bolagen, vilket utkristalliserades i 
behovet av ett utökat ramverk för att effektivt kunna identifiera och hantera risker. Efter 
samarbete med PricewaterhouseCoopers (nedan PwC) kunde COSO presentera ett ramverk 
för riskhantering kallat ”Enterprise Risk Management – Integrated Framework” (nedan ERM). 
Ramverket är inte framtaget för att ersätta COSO -92, istället innebär ERM en utvidgning av 
detta, med ett mer omfattande fokus och en bredare syn på riskhantering. (COSO, 2004 s. 
V) Ramverket utgår från att bolagen skall ha ett portföljtänkande när det gäller risk och delar 
upp bolagens mål i fyra olika områden. Åtta nödvändiga komponenter urskiljs sedan som 
hjälp för bolagen att hantera de risker som kan förhindra att de uppsatta målen uppfylls. När 
alla komponenter finns representerade och anses fungera, så kan bolaget anses ha en 
effektiv riskhanteringsprocess. (Scott, 2004 s. 17) (se bilaga M) 
 
Den bakomliggande tanken vid upprättandet av ERM var att varje bolag existerar för att 
skapa värde för dess intressenter. I arbetet med detta möter bolagen osäkerheter i form av 
risker och möjligheter. Det är sedan ledningens jobb att avgöra hur mycket av denna 
osäkerhet företaget kan hantera i sin strävan att öka värdet för intressenterna. (COSO, 2004 
s. 1) Ramverket erbjuder bolagen principer och komponenter i arbetet med att identifiera, 
hantera, reagera på, samt kontrollera risk. Tanken är att det skall skapas en balans mellan 
företagets tillväxt, avkastning, mål och grad av risktagande. (Aguilar Klein, 2004 s. 14) I och 
med ERM ges ledningen en möjlighet att på ett effektivt sätt hantera osäkerheterna samt att 
öka möjligheten för värdeskapande (COSO, 2004 s. 1).  
 
ERM erbjuder direktiv och vägledning, samt fungerar som ett gemensamt språk, för vad som 
kan anses vara bra riskhantering (ibid. s. V). Tanken med ERM är att ett bolag skall kunna 
använda ramverket som måttstock vid jämförelser med andra företag. Detta medför att det 
kan utvecklas en praxis i bolagen för hur risker på bästa sätt skall hanteras (Ballou & Heitger, 
2005 s. 1). Eftersom COSO -92 finns integrerat i ERM, har bolagen möjlighet att välja att 
endast använda sig av ERM, både för att tillgodose intern kontroll, och samtidigt kunna utföra 
ett fullständigt riskhanteringsarbete. (COSO, 2004 s. V) 
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3.2. Agentteorin 
Agentteorin utgår ifrån Adam Smiths teori om att det går att producera större volymer vid 
samarbete, det vill säga att varje part specialiserar sig på sin del av kedjan. En 
principal/agent-relation uppstår då en part (agenten) åtar sig att utföra ett uppdrag åt en 
annan part (principalen). Detta kan ses som en kontraktsrelation som kan vara uttalad eller 
underförstådd. (Molander, 2002 s. 25; Eisenhardt, 1989 s. 58) 
 

 
Figur 2 Agentteorin (Norrman, 2005 s. 16) 
Problem i denna relation uppstår när parternas mål inte sammanfaller och om det är svårt 
eller dyrt för principalen att kontrollera vad agenten gör. Det kan även uppstå problem om 
parterna ska dela på riskbördan i en uppgift när de har olika syn på risk. Kanske skulle de 
föredra olika lösningar på ett specifikt problem på grund av sin skiljda benägenhet att ta 
risker. (Eisenhardt, 1989 s. 58) I ett företag uppstår denna relation när företaget inte längre 
leds av sina ägare. En professionell ledning (agenter) tillsätts för att se till ägarnas 
(principalernas) intressen. (Messier et. al., 2005, s. 6) Styrelsen kan då ses som ett verktyg 
för att övervaka ledningen i syfte att säkerställa ägarnas intressen. (Eisenhardt, 1989 s. 65) 
 
Agentteorin visar på olika sätt att utforma kontraktet mellan agenten och principalen för att 
parternas intressen ska sammanfalla. Kontraktet fyller en övervakningsfunktion då 
principalen inte alltid kan vara närvarande för att skydda sina egna intressen. (Hatch, 2002 s. 
367) Med hjälp av till exempel belöningar som är i linje med principalens intressen, agerar 
agenten utifrån dessa. Ett sådant heltäckande kontrakt medför att när agenten fattar beslut 
för principalens räkning, utifrån sina egna intressen, gynnar detta även principalen. (ibid. s. 
366) Det är dock svårt att utforma ett heltäckande kontrakt. Asymmetrisk information uppstår 
när en part har mer information om vad kontraktet reglerar än den andra parten. (Molander, 
2002 s. 27) En opportunism uppstår för agenten som kanske inte fullgör sina uppgifter i 
enlighet med principalens vilja. Principalens ofullständiga information gör att det finns en 
möjlighet att detta inte upptäcks. (Hatch, 2002 s.367) När ett heltäckande kontrakt inte går att 
utforma handlar det istället om vilken utformning av kontraktet som är den bästa, det vill säga 
om detta ska styra agentens beteende eller förmåga att generera resultat. Valet påverkas av 
agentens benägenhet att ta risker. En större (eller mindre) riskaptit hos agenten medför att 
denne skulle kunna föredra andra handlingar eller åtgärder i en specifik situation, än vad 
principalen önskar. (Eisenhardt, 1989 s. 58, 61-62)  
 
Resultatstyrning kan sättas in i en företagssituation där det är ägarna som tar den största 
risken då de vill ha avkastning på sina investeringar. Genom att ge ledningen ett 
resultatansvar förs delar av risken över på dem. (Externa risker såsom konjunkturer kan inte 
överföras på agenten) Agenten förväntar sig dock en kompensation för dennes ökade 
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risktagande. (Hatch, 2002 s. 368) Det andra sättet fokuserar på agentens beteende. Utför 
agenten endast enklare uppgifter är det lätt att basera incitamentsprogram på ett 
förutsägbart beteende. Vid mer komplexa uppgifter kan man välja mellan att använda 
enklare utvärderingssystem såsom vinst eller avkastning, eller att investera i mer komplexa 
informationssystem, såsom revisioner eller budgetsystem. (ibid. s. 368-369) 
 
Mätproblemet kvarstår dock. Om principalen baserar sin uppmärksamhet på något som är 
mätbart, t.ex. aktiekursen, så kommer agenten att fokusera på att aktiekursen ska bli hög. Att 
på kort sikt fokusera på detta kanske inte ligger i linje med verksamhetens långsiktiga 
intresse. (Molander, 2002 s.28)  

 
Figur 3 Förhållanden som bestämmer mätningen av beteende och output (Hatch, 2002 s. 372) 

Ibland är varken resultat- eller beteendestyrning lämpligt. Detta gäller då organisationen är 
alltför komplex. Möjligheten finns då att styra genom kulturella värderingar, normer och 
förväntningar, även kallat klanstyrning. Detta görs genom att socialisera nya medlemmar av 
organisationen så att deras beteende är i enlighet med organisationens normer och 
värderingar. Varje individ engagerar sig i organisationens mål och handlingsmönster, ett 
engagemang som kan kräva att individerna offrar en del egna intressen för sitt medlemskap i 
klanen. (Hatch, 2002 s. 372-373) Detta beteende kan företaget uppmuntra genom att till 
exempel endast befordra de individer som uppvisar ett beteende som är i enlighet med 
organisationens värderingar (Drury, 2004 s. 646).  
 
På en marknad där aktörerna har fullständig information om produkten kan köparen välja 
mellan att betala mindre för en lågkvalitetsprodukt eller att betala mer för en 
högkvalitetsprodukt. Adverse selection är den form av marknadsmisslyckande som säger att 
lågkvalitetsprodukter och högkvalitetsprodukter säljs till samma pris då köpare, eller säljare, 
inte har tillräcklig information om produktens kvalitet. Detta resulterar i att fler 
lågkvalitetsprodukter än högkvalitetsprodukter byter ägare. (Pindyck & Rubinfeld, 2001 s. 
598) 
 
Agentteorin identifierar alltså olika kontraktsalternativ och ser vilket kontrakt som är mest 
effektivt när till exempel informationsmängd och riskbenägenhet varierar. Vidare visar teorin 
på att egenintressen i många situationer står i fokus och att information är en vara. 
(Eisenhardt, 1989 s. 60,64) Trots att man i bolag oftast talar om agentteorin i termer av ägare 
och ledning, kan den även överföras till chefer och underordnade (Hatch, 2002 s. 366).  
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3.3. Internal Controls Maturity Framework 
Med Internal Controls Maturity Framework (nedan ICMF) finns möjligheten att utvärdera 
mognaden i företagets interna kontroll. Genom att använda en enhetlig skala för 
bedömningen av kontrollerna har styrelse och ledning möjlighet att fastställa en 
ambitionsnivå, och vidare identifiera vilka områden som bör förbättras. (Severin Danielsson 
& Lingqvist, 2005 s. 10) 
 

 
Figur 4 Internal Controls Maturity Framework (Winters, 2004) 

De olika nivåerna i modellen är (Winters, 2004; Severin Danielsson & Lingqvist, 2005 s. 10): 

− Nivå 1: Opålitlig. Oförutsägbar miljö där kontrollaktiviteter inte utformats eller 
implementerats. 

− Nivå 2: Informell. Kontrollaktiviteter finns på plats i verksamheten, men de är 
manuella och otillräckligt dokumenterade.  

− Nivå 3: Standardiserad. Dokumenterade kontroller finns på plats, men de är endast 
formellt kommunicerade ut i organisationen. Risk finns för att avvikelser från 
kontrollaktiviteterna inte upptäcks.  

− Nivå 4: Utvärderad. Standardiserade kontrollaktiviteter finns på plats och testas 
periodiskt för att utvärdera dess utformning och funktion. Ledningen informeras om 
testresultaten. Automatiska testverktyg används i begränsad utsträckning.   

− Nivå 5: Optimerad. Ett integrerat ramverk för intern kontroll under ständig 
övervakning av ledningen är på plats för att möjliggöra kontinuerlig förbättring. 
Organisationens kontrollaktiviteter stöds av automatiska processer och verktyg som 
möjliggör en snabb förändring av dessa. 

Ett bolags olika processer eller områden befinner sig troligtvis på olika nivåer i modellen. 
Författarna har valt att använda modellen för att generalisera nivån i ett enskilt bolag, eller för 
bolag i ett specifikt land. Detta innebär en förenklad användning av modellen. Förenklingar 
och generaliseringar innebär ett mer onyanserat synsätt, vilket bör tas hänsyn till när 
ramverket används i analysen.  
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4. Regelverken 
Detta avsnitt behandlar de två regelverk som jämförs i uppsatsen. För att läsaren själv ska 
kunna göra en jämförelse har författarna valt att ställa upp informationen under samma 
rubriker för respektive regelverk. 

4.1. Sarbanes-Oxley Act of 2002 

4.1.1. Bakgrund och tillkomst 
"Traditionellt har våra marknader varit de mest rättvisa, mest effektiva och mest 
transparenta i världen. Vi ska se till att de åter gör skäl för det ryktet,"  

(Senator Paul Sarbanes i Jörgensen, 2002). 
 
Som följd av de omfattande företagsskandalerna, fick Paul Sarbanes och Michael Oxley i 
uppdrag att författa en lag för att återfå investerarnas förtroende för den amerikanska 
aktiemarknaden. I syfte att uppnå detta skulle bolagens information till aktieägarna komma 
att regleras hårdare, för att på så sätt säkerställa att den motsvaras av hur företagens 
verklighet ser ut. (Svernlöv & B:son Blomberg 2003 s.23) SOX har beskrivits som det tuffaste 
lagpaketet sedan 1930-talets depression. Att marknaden reagerade positivt på det nya 
lagförslaget åskådliggjordes av att Dow Jones index uppvisade den största höjningen på en 
enskild dag sedan 1987. (Jörgensen, 2002) Lagen kom att namnges Sarbanes-Oxley Act of 
2002 som en hyllning till upphovsmännen. (SOU 2004:47, s. 103)  

4.1.2. Uppbyggnad och juridisk form 
SOX är en federal lag som är uppbyggd genom 11 titlar och cirka 70 undersektioner. 
(McNally, 2004 s.17) SOX började gälla för alla amerikanska börsbolag från och med det 
bokslut som inföll på eller efter den 15 juli 2004 (Hellman, 2005 s. 4). De bolag som inte följer 
lagen har omfattande straffsanktioner att vänta. (se uppsatsens avsnitt 4.1.7.) 

4.1.3. Intern kontroll och rapportering 
Alla bolag, noterade på amerikansk börs, skall varje år lämna in sin finansiella information till 
den amerikanska motsvarigheten till finansinspektionen, U.S. Securities and Exchange 
Commission (nedan SEC). (Svernlöv & B:son Blomberg, 2003 s. 23; Messier et. al.,2005 s. 
65) De utländska bolagen som är registrerade hos SEC, skall lämna in en årsredovisning på 
formulär 20F. De 63 sidor långa anvisningarna om hur rapporten skall utformas, mynnade 
2004 ut i cirka 100 sidor långa rapporter för några av de svenska storföretagen. Electrolux 
lämnade 2004 in en rapport på 97 sidor, vilket kan jämföras med Ericssons 121 sidor långa 
rapport.(SEC, 2005b, c) 
 
Som en följd av det nya regelverket, trappas kraven på rapporteringen upp och bolagen skall 
numera tillsammans med årsredovisningar och kvartalsrapporter bifoga ett intyg från CEO 
och CFO5 - att den finansiella informationen, så vitt de känner till, inte innehåller några 
felaktiga uttalanden eller väsentliga fel. De skall dessutom intyga att rapporterna uppfyller de 
krav som ställs på bolagen i Securities Exchange Act6 och att informationen som återfinns i 
denna ger en rättvisande bild av företaget.(Svernlöv & B:son Blomberg, 2003 s. 23-24) 
  
                                                 
5 Chief Executive Officer (CEO) och Chief Financial Officer (CFO) är ett bolags verkställande direktör 
respektive ekonomichef/finanschef. 
6 Amerikansk värdepapperslagstiftning från 1934, vilken medförde instiftandet av SEC. Syftet med lagen är att 
verka mot manipulativ och oegentlig tillämpning vid utfärdande av värdepapper. För att uppnå detta kräver den 
att viss finansiell information skall presenteras, samt att värdepapper för handel och de aktörer som handlar med 
dessa, skall registreras hos SEC. (InvestorWords.com) 
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302     
Alla årsredovisningar och kvartalsrapporter ska granskas av CEO och CFO 
som sedan ska uttala sig om att dessa ”så vitt de känner till” inte innehåller 
oriktiga uttalanden eller undanhåller väsentlig information som gör dem 
vilseledande. De ska även intyga att den finansiella rapporteringen ger en 
rättvisande bild av bolagets finansiella tillstånd. 

(Svernlöv & B:son Blomberg, 2003 s. 23-24) 
 
404    
Fordrar att det till alla årsredovisningar skall bifogas en 
internkontrollrapport, vilken kartlägger ledningens ansvar för att etablera 
och upprätthålla en tillfredsställande struktur av intern kontroll över de 
processer som leder till bolagets finansiella rapportering. 
 
Rapporten skall innehålla en bedömning per räkenskapsårets slut, av 
effektiviteten gällande strukturen av intern kontroll över de processer som 
leder till bolagets finansiella rapportering. 
 
Rapporten skall granskas av bolagets revisor, och ett bestyrkande skall 
vara i linje med de revisionsstandarder PCAOB upprättat. 

(Egen översättning från AICPA, 2005) 
 
Trots att SOX 404 endast består av sex meningar, kan det vara den del av regelverket som 
kommer att generera störst kostnader för företagen. Detta är på grund av det omfattande 
arbete med dokumentering av rutiner som skall värderas och testas, men också på grund av 
att man kommer att behöva investera i utomstående konsulter och mjukvara som stödjer 
lagstiftningen. Även kostnaden för den externa revisionen kommer att öka då revisorerna får 
nya ansvarsområden. (McNally, 2004 s.17) 
 
SOX 404 kräver att bolagen rapporterar om det uppdagats några brister i den interna 
kontrollen som avser den finansiella rapporteringen. Dessa brister behöver inte innebära att 
de finansiella rapporterna innehåller felaktigheter, men skulle det existera fel har dessa, som 
följd av den bristfälliga interna kontrollen, inte upptäckts. Bristerna i intern kontroll finns 
graderade i olika nivåer7, dock är det endast de väsentliga bristerna som bolagen behöver 
redogöra för. Ett bolag som rapporterar en väsentlig brist i intern kontroll får därefter inte 
påstå att de har en god intern kontroll. (IOMA, 2004 s.12) 

                                                 
7 En kontrollbrist (eng. deficiency) finns då utformningen eller funktionen av en kontrollaktivitet inte tillåter 
ledning eller anställda att löpande upptäcka eller hindra uppkomsten av felaktiga uppgifter. (PCAOB, 2004 
s.148-149) 
 
En betydande brist (eng. significant deficiency) är en kontrollbrist, eller en kombination av kontrollbrister, som 
ogynnsamt påverkar företagets förmåga att t.ex. rapportera riktig finansiell information i enlighet med god 
redovisningssed. Detta medför att det är sannolikt eller en skälig möjlighet att felaktiga uppgifter i företagets 
finansiella rapportering med svårighet kan förebyggas eller upptäckas. (ibid.) 
 
En väsentlig brist (eng. material weakness) är en betydande brist, eller en kombination av betydande brister, som 
resulterar i att det är sannolikt eller skäligt möjligt att väsentligt felaktiga uppgifter i den finansiella 
rapporteringen inte förebyggs eller upptäcks. (ibid.) 
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4.1.4. Uttolkning och vägledning 
Trots att det var kongressen som godkände och lagstiftade SOX, utvecklade de inte de 
detaljerade reglerna som behövdes för att verkställa lagens bestämmelser. Istället gav de 
SEC befogenheten, att utifrån den ramlag SOX är, bestämma och utarbeta detaljerade 
tillämpningsföreskrifter till regelverket. I sitt arbete med detta fick SEC även möjlighet att 
utforma uttolkningen något steg längre än vad lagen sa från början. (Messier et. al., 2005 s. 
37, 65) Knappt ett år efter att SOX stod klar, presenterade SEC uttolkningen av SOX 404. 
(SEC, 2003) 
 
SECs huvuduppgift är att skydda investerare och säkerställa att finansmarknadens integritet 
upprätthålls (SEC, 2005a). I samband med lagstiftandet av SOX, instiftades ett nytt 
tillsynsorgan för revisorer kallat Public Company Accounting Oversight Board (nedan 
PCAOB), vilket kan liknas vid den svenska revisorsnämnden. Det tidigare amerikanska 
redovisningsrådet var mer som en branschorganisation då de var finansierade av 
revisionsbyråerna. Eftersom medlemmarna kunde hota med att dra sig ur, hade rådet svårt 
att införa strängare lagstiftning. (Jörgensen, 2002) PCAOB är istället en privat icke 
vinstdrivande organisation, övervakad av SEC, som har försetts med omfattande 
befogenheter för att övervaka revisorerna i publika bolag. De har även till uppgift att upprätta 
revisionsstandarder för att skydda investerarnas intressen. (Svernlöv & B:son Blomberg, 
2003 s.25; Messier et. al, 2005 s.43) 
 
PCAOB har upprättat en revisionsstandard, vilken är direkt hänförlig till SOX 404 och utgör 
en vägledning för revisorerna hur de skall granska den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen. Revisionsstandarden (Auditing Standard No. 2) godkändes av 
SEC den 17 juni 2004, och blev därmed tillämpbar för revisorerna. (PCAOB, 2005a) Enligt 
denna måste bolagen utvärdera den interna kontrollen mot ett erkänt ramverk. PCAOB 
poängterar att COSO -92 utgör ett användbart och passande ramverk för utvärderingen av 
den interna kontrollen, och med bakgrund av detta förklarar de att även 
rapporteringsdirektiven för revisorerna är uppbyggda kring detta ramverk. (PCAOB, 2004 
s.150) 

4.1.5. Förvaltning 
Förutom att utarbeta revisionsstandarder har PCAOB till uppgift att kontrollera att revisorer 
och företag utvärderar och granskar den interna kontrollen på ett sätt som ligger i linje med 
investerarnas intressen. De skall även arbeta för att upprätthålla efterlevnaden av SOX och 
de nya regler som utfärdats till stöd för lagstiftningen (Svernlöv & B:son Blomberg, 2003 
s.25; PCAOB, 2005b) SEC fungerar alltså som en tillsynsmyndighet för företagen dit de 
måste lämna in sin finansiella information, samt rapportera om sin interna kontroll. Med sina 
vidsträckta befogenheter i samband med sina uttolkningar av regelverket, har de tillsammans 
med PCAOB i uppdrag att fullfölja uppgiften med att säkerställa att den finansiella 
informationen är tillförlitlig för investerarna. 

4.1.6. Sanktioner 
Enligt SOX 302 är bolagen skyldiga att lämna in rapporter där CEO och CFO intygar att den 
interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och rätt utformad. 
Skulle det uppdagas att detta inte är fallet finns utrymme för följande sanktioner, som 
regleras i SOX 906:  
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906    
Den finansiella information som av bolaget är inlämnad till SEC skall 
åtföljas av ett skriftligt uttalande av bolagets CEO och CFO. Uttalandet skall 
intyga att rapporterna innehållande den finansiella informationen uppvisar 
en rättvisande bild av företaget på alla väsentliga områden. 
 
Den person som felaktigt intygar att den finansiella informationen är riktig 
kan som mest drabbas av 10 års fängelsestraff och/eller böter på 1 miljon 
dollar. 
 
Den person som uppsåtligen felaktigt intygar att den finansiella 
informationen är riktig kan som mest drabbas av 20 års fängelsestraff 
och/eller böter på högst 5 miljoner dollar.  

(Egen översättning från SEC, 2002) 

4.1.7. Reaktioner på regelverket 
I och med instiftandet av SOX finns det en risk att bolagen i allt för stor utsträckning skiftar 
från affärsfokus, till att istället lägga oproportionerlig uppmärksamhet och fokus på de frågor 
som är relaterade till intern kontroll avseende finansiell rapportering. Det finns en möjlighet 
för de bolag som ännu inte är SEC-registrerade att implementera de delar av regelverket 
som är direkt hänförbara till den egna verksamheten, och därmed dra nytta av de fördelar 
som SOX innebär. Detta kan de då göra utan att drabbas av de negativa aspekterna med 
regelverket och behöva belastas med de delar som inte kan anses värdehöjande för bolaget. 
(Bernhardtz, 2004) 
 
Swedish Match och Electrolux är exempel på svenska företag som, efter det att SOX stod 
klar, valt att avnotera sina ADR från de amerikanska börserna. Anledningen som angavs för 
avnoteringen, var att den begränsade omsättningen av aktien inte längre kunde försvara de 
höga kostnader som noteringen innebar. Då SEC-registreringen är det som reglerar huruvida 
företagen lyder under SOX eller inte, påverkade inte avnoteringen dessa företags 
underlydnad av lagstiftningen. (Swedish Match, 2004; Electrolux, 2005) Det är inte lätt för 
bolag att bli av med en registrering hos SEC då kravet på utländska bolag är att de har färre 
än 300 amerikanska aktieägare. Ett företag som har lyckats är Scania, vilka genomförde sin 
avnoteringsprocess från den amerikanska börsen under årsskiftet 2002/2003 (Scania, 2003). 
Även deras anledning var hänförbar till de höga noteringskostnaderna och i samband med 
nästan obefintlig handel var det inte längre försvarbart att vara noterad på den amerikanska 
börsen. Kostnader utgjorde mestadels, utöver medlemsavgiften, i att producera amerikanska 
årsredovisningar samt i bank och advokattjänster. (Aronsson, 2003) 

4.2. Svensk kod för bolagsstyrning 

4.2.1. Bakgrund och tillkomst 
”En stor majoritet av det svenska folket är numera aktieägare, direkt eller indirekt, 
och berörs påtagligt av hur de börsnoterade företagen sköts.”  

(SOU 2004:130 s. 47) 
 
Bolagsstyrning har under de senaste 20 åren varit ett omdiskuterat ämne i Sverige. Den 
svenska aktiebolagslagen har genomgått en modernisering under det senaste decenniet och 
reglerar numera många av de bolagsstyrningsfrågor som legat till grund för regelverk runt om 
i världen. Sverige har liksom många andra länder på senare år drabbats av 
företagsskandaler av varierande storlek, och då merparten av svenska folket är aktieägare 
idag ansågs det ligga i allmänhetens intresse att se över regleringen inom området. 
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Förtroendekommissionen8 (nedan Kommissionen) och näringslivet såg därför behovet av att 
samla gällande sedvanor tillsammans med befintliga lagar i ett mer heltäckande regelverk för 
vad som skall anses vara god bolagsstyrning i Sverige, samt till viss del höja ambitionsnivån 
på gällande praxis inom området. (SOU 2004:130 s. 51; Svernlöv, 2005 s.5) För att främja 
förtroendet för näringslivet utgick Kommissionen från följande fyra huvudstrategier (SOU 
2004:47 s.18-19): 

God avvägning mellan olika slag av reglering. Avvägningen står mellan vad 
som bör lagregleras och vad som bör självregleras.  

Balans i förtroendetriangeln. Med triangeln menas Normer – Upptäcktsrisk 
– Sanktioner. Det är inte tillräckligt att ha en reglering, om avsteg inte 
upptäcks och får kännbara sanktioner.  

Öppenhet och transparens. En större öppenhet efterfrågas, samt riktighet, 
relevans och begriplighet i den information som ges ut.  

Klara roll- och ansvarsgränser. Blir dessa gränser tydligare kan konflikter 
undvikas, eller i alla fall hanteras på ett korrekt sätt. 

 
Följden av detta var att representanter från Kommissionen och näringslivet tillsammans, i 
den så kallade Kodgruppen, inledde den första etappen med arbetet att utveckla Koden, och 
presenterade det första kodförslaget i april 2003. Efter att förslaget gått igenom ett flertal 
remissinstanser och en offentlig debatt, bestod andra etappen av arbetet med att ta till vara 
på de synpunkter som framkommit i remissinstanserna och i den offentliga debatten, för att 
sedan arbeta vidare med att utforma det slutgiltiga kodförslaget. Den färdiga Koden 
presenterades av Kodgruppen den 16 december 2004. (SOU 2004:130 s.47) 
 
Kodgruppens bakomliggande intention vid utformningen av Koden var att i så begränsad 
omfattning som möjligt avvika från vad som kan anses vara internationell standard inom 
området bolagsstyrning. Trots att huvuddragen i den svenska modellen påminner om 
modeller som tillämpas i andra länder, finns vissa särdrag vilka ansågs vara nödvändiga att 
ta i beaktande vid upprättandet av Koden. (ibid. s. 11) Sverige har traditionellt sett haft en 
ägarstruktur som har karaktäriserats av en eller ett par starka ägare, vilket skiljer sig från 
ägandet i de amerikanska och brittiska bolagen där det är vanligt med ett spritt ägande. (ibid. 
s 54) Det finns även skillnader relaterade till den befintliga lagstiftningen, såsom det svenska 
kravet på förvaltningsrevision9, vilket inte har någon motsvarighet, varken i amerikansk 
lagstiftning eller i internationella revisionsstandarder10, och existerar således inte i så många 
andra länder. (SOU 2004:47 s. 250; Hellman, bilaga F) De bolagshändelser som inträffat i 
Sverige och andra länder har dock lett till ett behov av att klargöra innebörden av denna. 
Revisorns granskning av rapporteringen avseende intern kontroll har, enligt Kommissionen, 
en nära koppling till förvaltningsrevisionens innehåll, och därför ansågs det önskvärt att 
rapporten blir föremål för en oberoende granskning av bolagets revisor. Det är lämpligt att 
granskningen sker i samma ordning som i USA, nämligen att styrelsen först rapporterar och 
granskar och att revisorn därefter utför sin granskning. Denna arbetsordning förhindrar att 
det skapas osäkerhet i ansvarsfördelningen mellan styrelse och revisor – dock kommer det 
att ta tid innan en sådan granskning är möjlig då det måste finnas ett ramverk på plats att 
granska emot. (SOU 2004:47 s.250-252)  

                                                 
8 Förtroendekommissionen är en av regeringen tillsatt arbetsgrupp med uppdrag att utvärdera behovet av 
åtgärder för att säkerställa förtroendet för det svenska näringslivet. (SOU 2004:147 s.1) 
9 Aktiebolagslagen 10:3 “Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 
kräver. (FAR, 2004b s. 50) 
10 International Standards on Auditing (ISA) 
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4.2.2. Uppbyggnad och juridisk form 
I och med att Koden nu introducerats, får Sverige ett samlat regelverk för bolagsstyrning. 
Detta innebär alltså inte att det tidigare saknats regler inom detta område. Koden bygger till 
stor del på befintlig nationell lagstiftning och då i huvudsak på aktiebolagslagen (1975:135) 
men har även fått influenser av bland annat bokföringslagen (1999:1078) och 
årsredovisningslagen (1995:1554). (Svernlöv, 2005 s 5, 89)  
 
Efter ett noggrant begrundande beträffande förhållandet mellan lag- respektive självreglering 
kom Kommissionen fram till att det finns för – och nackdelar med båda regleringsformerna 
och att en kombination av dessa var att föredra. Den lagreglering som existerade på området 
i form av aktiebolagslagen ansågs dock tillräcklig, och därför föreslog Kommissionen att 
Koden skulle vara självreglerande. Vid lagreglering hade miniminivåerna för efterlevnad av 
lagen medfört en större tyngd och rättssäkerhet inom området, men det hade samtidigt 
inneburit en långsam beslutsprocess och en risk att reglerna sätts på en alltför låg nivå. 
Självregleringen utgör, enligt Kommissionen, ett mer flexibelt instrument. Dock finns vissa 
nackdelar med denna regleringsform. Risken finns att Koden kan komma att få en sämre 
legitimitet hos en bredare allmänhet. Dessutom förutsätts ett starkt opinionstryck på 
företagens efterlevnad, då mindre kraftfulla sanktioner kommer att dömas ut. (SOU 2004:130 
s. 38) 
 
Då Koden är ett led i den svenska självregleringen och inte någon lag, utgör det heller inget 
brott för de bolag som inte väljer att tillämpa Kodens 69 paragrafer fullt ut. Koden är 
uppbyggd kring principen följ eller förklara, vilket innebär att trots att regelverkets paragrafer 
uttryckligen är skrivna som att bolagen skall följa dem, finns det utrymme för bolagen att 
avvika från enstaka regler som inte passar det enskilda bolaget. Det är dock viktigt att 
företaget förklarar skälet till avvikelsen. Det finns dock inget reglerat i Koden hur dessa 
avvikelser från regelverket skall vara motiverade. Detta lämnas helt till styrelsen i det 
enskilda bolaget att ta ställning till. (ibid. s.53) 
 
Det faktum att Koden använder följ eller förklara istället för tvingande lagstiftning, kommer 
enligt Kodgruppen att bidra till en högre nivå av efterlevnad av regelverket. Kravnivån måste 
vid tvingande regler läggas mycket lägre för att alla bolag ska ha möjlighet att nå upp till 
dessa. Med följ eller förklara kommer regelverket att bidra till en god bolagsstyrning generellt, 
då möjligheten finns kvar att anpassa reglerna till bolagets egen nivå. (ibid.)  

4.2.3. Intern kontroll och rapportering 
Med Koden kom kravet på att bolaget, bortsett från den ordinarie årsredovisningen, varje år 
skall producera två nya rapporter. Dels skall en generell bolagsstyrningsrapport författas och 
dels skall en rapport om den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen 
skrivas. Rapporterna kan bifogas årsredovisningen, men skall kunna läsas separat och utgör 
inte en formell del av denna. Samma information skall även lämnas på bolagets hemsida. 
(ibid. s.69) 
 

3.6.2. 
”Styrelsen och verkställande direktören skall omedelbart före 
underskrifterna i årsredovisningen lämna en försäkran av innebörd att, så 
vitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med 
god redovisningssed för aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer 
med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är 
utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av 
årsredovisningen.”  

(SOU 2004:130 s. 66) 
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3.7.3
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Uppföljning

3.7.1

 
Figur 5 Omfattning av Kodens regler 3.7. i COSO-ramverket (bearbetad från Molin & Billfalk, 2005 s. 6) 

3.7.1  
”Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande 
hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern 
kontroll fungerar.”  

(ibid.) 
 
3.7.2. 
”Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till 
den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl 
den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor.” 

(ibid.) 
 
3.7.3  
”I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall 
styrelsen årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport 
över den interna kontrollen motivera sitt ställningstagande.”  

(ibid.) 
 

5.2.1  
”Till bolagets årsredovisning skall fogas styrelsens rapport om den interna 
kontrollen samt revisorns granskningsberättelse över denna rapport enligt 
3.7.2.” 

(ibid. s. 70) 
 
Av bolagsstyrningsrapporten skall det framgå hur bolaget har tillämpat Koden och vilka 
eventuella avvikelser från Kodens regler bolaget valt att göra, samt motiveringen till dessa. 
Ytterligare exempel på vad som skall ingå i rapporten, om detta inte redan framgår av 
årsredovisningen, är till exempel tillsättning och beredning av styrelse och revisor, 
valberedningens sammansättning, information om styrelseledamöterna samt information om 
VD. Det finns inget krav på att bolagsstyrningsrapporten skall granskas av bolagets revisor, 
dock skall det framgå om en sådan granskning har skett. (Svernlöv, 2005 s. 119; SOU 
2004:130 s. 34) 
 
Syftet med internkontrollrapporten är att styrelsen och bolagsledningen skall kunna ge 
investerarna en rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen. 
Rapporterna skall vara framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga 
lagar och förordningar, samt övriga krav på noterade bolag. Koden innehåller dock inte 
någon information om hur styrelsens rapport avseende den interna kontrollen avseende 
finansiella rapporteringen skall utvärderas eller presenteras. Denna bedömning har överlåtits 
till styrelsen. (Svenskt Näringsliv & FAR, 2005 s.3) 
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4.2.4. Uttolkning och vägledning 
FAR har tillsammans med representanter från Svenskt Näringsliv, tagit fram ett förslag för 
hur utvärdering och rapportering av den interna kontrollen skall gå till. Vägledningen har varit 
föremål för remissinstanser och det färdiga förslaget presenterades den 19 oktober 2005. 
Tanken med vägledningen är att utifrån Kodens riktlinjer underlätta styrelsens arbete med att 
utforma internkontrollrapporten. I takt med att praxis utkristalliseras på området för vad som 
betraktas vara god bolagsstyrning kommer även denna vägledning att ändras. (ibid. s. 1) 
Enligt Anders Malmeby och Carl-Gustaf Burén, vilka varit med och arbetat fram 
vägledningen, har det funnits åsikter om att de stora insatser som SOX kräver vida överstiger 
nyttan med lagen. Målet med vägledningen har därför varit att finna en nivå på 
rapporteringen där kostnaden inte överstiger nyttan (Burén & Malmeby, 2005).  
 
Varken Koden eller vägledningen föreskriver att bolag skall använda sig av något ramverk för 
utvärdering och rapportering av den interna kontrollen. Vägledningen förespråkar däremot att 
den interna kontrollen bör utvärderas enligt de fem väsentliga punkter som sammanfaller 
med COSO -92. Huruvida ett ramverk sedan skall användas för utvärdering av den interna 
kontrollen är upp till respektive bolag att avgöra. Väljer bolag att använda ett specifikt 
ramverk, förespråkar vägledningen dock att detta anges i samband med styrelsens rapport 
av intern kontroll.(Svenskt Näringsliv & FAR, 2005 s. 5) 

4.2.5. Förvaltning 
När Koden stod klar ansåg Kommissionen det nödvändigt att instifta ett organ, som skulle 
ansvara för att långsiktigt förvalta och äga Koden. För denna uppgift utsågs Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning (nedan Kollegiet). Det ansågs viktigt att Kollegiets ledamöter besitter 
nödvändig kompetens för att säkerställa deras trovärdighet inför det fortsatta arbetet med 
Koden. (Svernlöv, 2005 s. 130-131)  
 
Kollegiet består av 10 ledamöter vars uppgift är att, i takt med den praktiska tillämpningen av 
Koden, ta tillvara på de nya erfarenheter som skaffas och den praxis som utvecklas i Sverige 
och internationellt. Genom att följa lagstiftning, samt övrig utveckling, inom området 
bolagsstyrning skall de genomföra sin uppgift med att vårda och vidareutveckla Koden. 
(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2005a) Uppgiften är dock begränsad till att ansvara för 
att Koden är uppdaterad till vad som i svenska bolag kan anses vara god sed för 
bolagsstyrning. Kollegiet är inte utsett till att döma de enskilda bolagen i dess tillämpning av 
Koden. Den rollen överlåts till kapitalmarknadens aktörer samt till Stockholmsbörsen 
(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2005b) 

4.2.6. Sanktioner 
I tidigare svensk lagstiftning har det inte funnits något krav på styrelsens intygande av den 
finansiella informationen. Detta utgör därmed något nytt för bolagen. Kodgruppens syfte med 
denna underskriftsmening är att tydliggöra bolagsorganens ansvarsområden. Denna punkt är 
direkt inspirerad från SOX 302, men det finns dock en väsentlig skillnad mellan reglerna i 
SOX och Koden. I Koden finns inget utrymme för sanktioner riktade mot enskild 
styrelseledamot eller VD, som trots att bolaget valt att tillämpa Koden vägrar att ansluta sig 
till underskriftsmeningen. Detta val skall dock anges i bolagsstyrningsrapporten. (Svernlöv, 
2005 s.91-93) 
 
Eftersom Koden inte är lagstiftad, finns det alltså inga straffrättsliga sanktioner bakom den. 
Stockholmsbörsen har, genom att de skrivit in Koden i sitt noteringsavtal, fått i uppgift att 
kontrollera hur de noterade bolagen tillämpar Koden. De undersöker hur bolagen förhåller sig 
till reglerna i form av kontroller av redovisade avvikelser, om de författat 
bolagsstyrningsrapporten, samt om all information finns komplett presenterad på bolagens 
respektive hemsidor. Skulle bolagen göra grova avsteg från Koden, alternativt inte följa den 
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alls, riskerar de att bli uppsatta på Stockholmsbörsens observationslista, alternativt att bli 
avnoterade. (Stockholmsbörsen, 2005b) Enligt Stockholmsbörsens VD Jukka Ruuska har 
vissa utländska investerare som krav att det skall finnas en bolagsstyrningskod. Det har 
därför varit viktigt för Stockholmsbörsen att få Koden på plats. (Odefalk, 2005) 
 
Då det inte finns någon instiftad instans för att granska bolagets förklaringar, är Kodgruppens 
tanke att kapitalmarknaden skall döma bolaget utifrån huruvida den bolagsstyrning företaget 
visar upp kan anses vara förtroendeingivande för bolaget som investeringsobjekt. Detta 
innebär att de bolag som avviker från Kodens regler utan att förklara varför, riskerar att få 
försämrat förtroende från kapitalmarknaden, vilket kan inverka på bolagets värde. (SOU 
2004:130, s 53) 

4.2.7. Reaktioner på regelverket 
Koden har inte mottagits positivt av alla. Några av de större aktörerna på den svenska 
marknaden har framfört sina synpunkter på Koden. Exempel på detta är H&Ms 
styrelseordförande Stefan Persson som tillsammans med Skandia Livs VD Urban Bäckström 
uttalade sig på Kodens sista remissdag, den 30 september 2004. De hävdar i sitt uttalande 
att Koden är resultatet av ett historiskt mönster som känns igen, att den är ett resultat av en 
sprucken aktiebubbla där företagsskandaler har avslöjats och där marknaden letar 
syndabockar. Persson och Bäckström menar också att det finns en tendens att ge en 
generaliserad bild av företagen, vilket enligt dem bidrar till att ge en felaktig bild av 
verkligheten. (Bäckström & Persson, 2004) 
 
Persson hävdar även i uttalandet att H&M förmodligen aldrig hade noterats på 
Stockholmsbörsen om Koden hade funnits när detta var aktuellt 1974. Risken finns att fler 
växande och framgångsrika företag delar den meningen, och därmed väljer att inte notera 
sina bolag. Detta skulle kunna bidra till en stagnation av samhällsekonomins utveckling, 
vilket inte skulle vara önskvärt eftersom Sveriges tillväxtförmåga därmed skulle begränsas 
och aktiespararna skulle gå miste om investeringsalternativ. Eftersom det i grund och botten 
handlar om styrning av företag och mer precist styrelsens och företagsledningens förmåga 
att förvalta de medel som ställts till deras förfogande, bör den strategiska och operativa 
affärsutvecklingen få stå i fokus för att företaget skall gå bra. Det går inte att tvinga eller 
reglera fram gott omdöme och ansvarstagande styrelser, etik och moral. Företagsledarnas 
beteende måste sitta i väggarna. (ibid.) 
 
Persson och Bäckströms huvudinvändning är inte mot Koden i sig utan mer mot vilka bolag 
som var tvungna att omfattas av den. Risken finns enligt dem, att den begränsar Sveriges 
entreprenörer. De stora företagen kan klara kostnaderna som det nya regelverket för med sig 
medan risken att de mindre och medelstora företagen inte gör det. (ibid.) 
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5. Empiri 
I detta avsnitt har författarna sammanfattat vad som kan anses vara den viktigaste eller mest 
intressanta information som har framkommit under genomförda intervjuer, samt vid besökta 
föreläsningar och seminarier. Sammanfattningarna är presenterade under rubriker för 
respektive respondentgrupp, samt en rubrik för övrig empiri. 

5.1. Seminarier och föreläsningar 

5.1.1. Likheter och skillnader mellan SOX och Koden 
”I USA har man till och med dress code [...]. Det är faktiskt så, att i ett 
amerikanskt företag - har man ingen dress code, då kommer folk dit i trasiga 
jeans och oljiga t-shirts” 

Anders Hult, Deloitte  
 
Anledningen till att Sverige har valt att inte lagstifta Koden kan härledas till de 
kulturskillnader som föreligger mellan USA och Sverige. Sverige har en kultur där man litar 
på varandra, medan den amerikanska kulturen är den raka motsatsen – där litar de inte på 
någon. Ett typiskt exempel, menar Anders Hult, Deloitte (bilaga E), är frågan om 
arbetsklädsel. I Sverige förutsätts man klä sig på ett visst sätt beroende på företag, det är 
något som hör till kulturen och sitter i väggarna. Detta regleras sällan i Sverige, medan 
företag i USA använder sig av så kallade ”klädkoder” (eng. dress codes). Hult menar att om 
företagen inte skulle ha en sådan så skulle medarbetarna inte klä sig presentabelt.  
 
Att Koden framkom i samband med SOX var en ren tillfällighet, berättar Helene Strid, KPMG 
(bilaga E). Utvecklingen inom bolagsstyrningsområdet har gått framåt i Europa under 90-
talet. Vissa investerare har påpekat att de endast placerar pengar i de länder som har en 
kod för bolagsstyrning. Som följd av detta är Sverige nu sista (alternativt näst sista) land att 
införa en sådan kod, men å andra sidan är Sverige det första landet där styrelsen ska uttala 
sig om hur väl den interna kontrollen har fungerat under det gångna året. Detta finns bland 
annat i USA i och med SOX.  
 
Enligt Anders Tagde, KPMG (bilaga E), är den interna kontrollen i SOX 404 begränsad till att 
avse den finansiella rapporteringen. Det innebär till exempel att regelverket inte tar hänsyn 
till allmänna risker såsom en brand eller ett havererat IT-system. Endast de transaktioner 
som är direkt hänförbara till den finansiella rapporteringen regleras. Enligt SOX är det i 
första hand ledningens uppgift att bedöma den interna kontrollen i bolaget, men styrelsen 
kommer inte undan då de i Sverige har det övergripande ansvaret för bolaget. Strid påpekar 
att styrelsen uppgift är att säkerställa att bolaget har en intern kontroll totalt sett, vilket 
regleras av Kodens regel 3.7.1. Denna paragraf täcker till exempel in risken att ett 
skogsbolag väljer fel typ av plantor, som när de avverkas 70 år senare kan vara förstörda 
som ett resultat av klimatförändringar. Denna typ av risk påverkar inte den finansiella 
rapporteringen direkt, men att den bör tas i beaktande när företaget värderar sitt varulager i 
form av skog. Detta innebär en svår avvägning för företaget. Företagen väljer dock att leva 
med vissa typer av risker, medan andra försäkras.  
 
För företagen är det SOX 404 om intern kontroll som har givit upphov till flest diskussioner 
och oerhörda kostnader, berättar Tagde. SEC uttolkade denna paragraf, som inte är mer än 
en halv sida, till omfattande regler. Budskapet med dessa regler var att de tyckte att det var 
dags att återupprätta den interna kontrollen, som bolagen i alltför stor utsträckning tidigare 
dragit in på. SEC utgör en viktig organisation i USA och fungerar som en tillsynsmyndighet 
för företagen. Skulle SEC efterfråga information av något slag så bör bolagen förse dem 
med denna eftersom SEC har kraftfulla straffåtgärder om inte regelverket efterlevs.  
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Den största skillnaden mellan regelverken är kravet på en oberoende testning av kontroller, 
menar Ingemar Lock, Ernst & Young (bilaga E). Det är detta som medverkar till den ökade 
arbetsinsatsen i SOX-projekten. Enligt SOX skall ett företag ha så väl dokumenterade 
kontroller att en oberoende person från gatan i princip skall kunna testa dem. Koden har 
inget krav på hur testning av kontrollerna ska gå till. Företagen måste ha väldokumenterade 
kontroller, men ett krav på oberoende testning finns inte. Detta gör att Koden kräver 
avsevärt mindre dokumentationsarbete, då mängden av dokumentation och testning av 
kontroller istället styrs av vilken försäkran styrelsen vill ha bakom sitt uttalande. Lock 
poängterar även skillnaden i antal kontrollaktiviteter för företag som lyder under respektive 
regelverk. När det gäller SOX har många företag identifierat mellan 500 och 1500 
kontrollaktiviteter. Ett sådant system blir svårt och resurskrävande att upprätthålla. Koden å 
andra sidan fokuserar på de viktigaste kontrollerna, vilket blir 100 eller färre. 

5.1.2. Reflektioner över regleringsformerna 
Hult berättar att Deloitte har utfört en studie som undersökte vad svenska företag som lyder 
under SOX har för inställning till regelverket. 8 av de 14 aktuella företagen genomförde 
undersökningen och det klargjordes att 25 procent av dessa företag endast hade för avsikt 
att utföra det arbete som var absolut nödvändigt för att efterleva SOX 404 det första året. 25 
procent av bolagen skulle utöver ett godkännande arbeta för att implementera en långsiktig 
plan för att på så sätt uppnå en hållbar efterlevnad av regelverket. De resterande 50 
procenten uppgav att de utöver att arbeta för en hållbar efterlevnad skulle betrakta SOX-
arbetet som en möjlighet att skapa ytterligare värde för företaget. 
 
Hult anser att det är värt att påpeka att 75 procent av de tillfrågade bolagen har för avsikt att 
göra mer än att bara få ett godkännande och det finns all anledning att tro att bolagen 
känner liknande inför kodarbetet. Det finns, enligt honom, ett stort intresse hos de berörda 
bolagen för hur Koden skall tolkas. Flera av bolagen har träffats för att diskutera hur man 
ska bedriva sitt kodarbete. De vill ta reda på var gränserna går och se vad andra ämnar 
göra. 

5.1.3. Regelverkens utveckling och framtid 
”Koden är här för att stanna – det går inte att ducka och säga att det lossnar och 
går över, det här berör inte oss, vi kan vänta.”  

Ingemar Lock, Ernst & Young 
 
Koden är ett levande dokument och det inte är ännu inte klart vad den kommer att innebära 
för bolagen. Det har dock uppdagats att det finns ett stort intresse för Koden hos de berörda 
bolagen, då flera av företagen har träffats för att diskutera hur kodarbetet skall bedrivas. 

5.1.4. Intern kontroll  
Det finns ingen bra svensk definition på vad god bolagsstyrning innebär. Enligt Lock bör två 
aspekter tas i beaktande: kontroll och styrning, det senare i bemärkelsen målstyrning. Det 
innebär att säkerställa att VD och den operativa verksamheten arbetar i linje med de 
uppställda målen. Koden är en beskrivning på hur man tycker att god bolagsstyrning skall gå 
till, menar Strid. God bolagsstyrning tar sikte på något som är större än begreppet intern 
kontroll. Det innebär att man som placerare kan lita på att företaget sköts på ett bra sätt. 
Den svenska översättningen av det engelska begreppet internal control till intern kontroll gör 
att begreppet lätt misstolkas. Det engelska begreppet omfattar mycket mer, medan intern 
kontroll låter som det fokuserar endast på det kontrollerande. 
 
För att inte missförstå varandra när den interna kontrollen diskuteras och utvärderas är det 
viktigt att enas om ett gemensamt språk, menar Lock, som i detta fall skulle kunna vara ett 
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ramverk. Ett argument för att inte använda ett COSO-ramverk vid utvärdering av intern 
kontroll enligt Koden har varit att SOX använder detta ramverk och att det därför anses 
alltför resurskrävande. Istället har föreslagits att Sverige ska ha ett eget ramverk för 
utvärderingen, vilket bara skulle ge upphov till komplikationer. Det viktiga, menar han, är 
uttolkningen av hur man ska använda ramverket i enlighet med Koden då det inte är 
ramverket i sig som är resurskrävande. 
 
Att den interna kontrollen är styrelsens ansvar har tidigare reglerats i aktiebolagslagen. I och 
med Koden höjdes inte kravet mot styrelsen, det har bara förtydligats då aktiebolagslagen 
inte nämner ordet intern kontroll. Styrelsen ska, enligt Koden, försäkra sig om att den interna 
kontrollen fungerat väl under det gångna räkenskapsåret. I och med att det inte finns någon 
skala på ordet ”väl”, menar Hult att det skapar vissa problem inom området. Det är nu upp till 
styrelsen att ta ställning till vad man anser att man kan säga om den interna kontrollen.  
 
Det är lätt att få intrycket av att det endast är de lagstiftande kraven som driver på 
utvecklingen inom internkontrollområdet. Fokus hos svenska företag ligger ofta på att 
uppfylla lagar och regler, vilket är fullt förståligt. Dock bidrar mer aktiva ägare till lika stor del. 
Den alltmer volatila marknaden driver också på utvecklingen, då det blir allt svårare för 
företag att förutsäga vad verksamheten behöver göra för att tackla alla de utmaningar som 
möter dem. Alla dessa komponenter medför en lyckad form av god intern kontroll, anser 
Lock. 

5.2. Konsulter 

5.2.1. Riskbegreppet 
Risker finns av många olika slag och kan enligt konsulterna vara strategiska-, operationella 
och finansiella risker. Samtliga anser dock att den övergripande risken för företagen är den 
att framtida händelser medför att bolaget inte når sina uppsatta mål. För att kunna identifiera 
och hantera de specifika risker som är kopplade till bolagets verksamhet, bör de genomföra 
riskanalyser för att utvärdera hur riskbilden ser ut. Martin Hellman, Öhrlings PwC (bilaga F), 
påpekar att det mest effektiva sättet att utföra analysen på är att börja med att identifiera de 
stora riskerna till att något kan gå snett, för att sedan successivt ta ner riskanalysen på 
transaktions- och processnivå. 

5.2.2. Likheter och skillnader mellan SOX och Koden 
Det har framkommit flera anledningar till varför SOX och Koden har de juridiska former som 
de har. Det tros vara en kulturell fråga varför SOX blev lagstiftat. I USA är man mer 
skadeståndsbenägen, vilket kan ha varit en bidragande orsak till lagstiftningen eftersom en 
lag gör det lättare att döma ut straff. En annan anledning kan ha varit att det politiska 
klimatet i USA var ansträngt efter de uppdagade företagsskandalerna. Kapitalmarknaden 
hade förlorat pengar på grund av bolagens bedrägliga redovisning, vilket förde med sig att 
det blev politiskt viktigt att lagstifta regleringen. Tanken var däremot inte att lagen skulle 
passera så ograverat som den gjorde. Det var ett resultat av att WorldCom-skandalen 
inträffade samtidigt som lagen stod färdigskriven, vilket skyndade på processen. 
 
USA är dessutom mer strikt och har mer långtgående detaljstyrning av redovisningsregler, 
än i Sverige där det finns en större tro på självreglering. Enligt en Konsult, Revisionsbolag X 
(bilaga H), har det även uppmärksammats ett visst motstånd till SOX i Sverige då många 
tyckte det var invecklat, för detaljerat och medförde höga kostnader. De svenska 
bolagsskandalerna har inte heller varit av samma omfattning som de amerikanska, vilket inte 
har medfört samma tryck från marknaden på lagstiftning. Detta är några av de anledningar 
som kan ha bidragit till att Sverige har valt ett mjukare alternativ av reglerad bolagsstyrning 
istället för att lagstifta. Peter Strandh, Ernst & Young (bilaga G), ser det som en kulturell 
skillnad att företagen kommer att följa Koden trots dess självreglerande utformning. 
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Vissa influenser av SOX hittas ändå i Koden. Det är rimligt att det i arbetet med Koden har 
hämtats inspiration från andra länders regelverk. Regelverken tjänar i grund och botten 
samma syfte och strävar efter samma mål, nämligen att säkerställa att den finansiella 
rapporteringen är tillförlitlig och att företagen har god intern kontroll. Fokusområdena i 
respektive regelverk skiljer sig dock något åt. Det centrala i Koden är att bolagen skall ha 
god intern kontroll, medan huvudsyftet i SOX 404 är att säkerställa den finansiella 
rapporteringen.  
 
En stor skillnad mellan SOX och Koden är att SOX kräver att allt arbete skall vara klart inom 
en viss tid. Koden däremot är mer flexibel och tillåter tidsspann. Företagen har på så sätt 
möjlighet att dela upp arbetet och implementera Koden över tiden. Även granskningen av 
den interna kontrollen skiljer sig åt. I SOX ska revisorn uttala sig om ledningens rapport om 
intern kontroll, men även om den interna kontrollen i sig. I Koden ska revisorn endast uttala 
sig om styrelsens rapport om intern kontroll. [Ett arbete pågår med att utvärdera om ett 
uttalande ska komma från revisorn, och hur detta i så fall ska se ut. Förf. anm.] Sverige har 
till skillnad mot USA haft lagstadgad förvaltningsrevision, vilket gjort att intern kontroll även 
tidigare granskats av revisorn. Denna granskning är dock av mycket mindre omfattning än 
den som regleras i SOX. USA har därmed gått från ytterlighet till ytterlighet när det gäller 
intern kontroll, från att inte haft någon granskning alls till att det idag är oerhört reglerat.  
 
I Koden nämns heller ingenting om att den interna kontrollen skall utvärderas mot ett 
vedertaget ramverk, vilket gör att det i Koden endast uttalas huruvida den interna kontrollen 
fungerat väl eller inte, medan man i SOX talar om betydande brister och väsentliga brister. 
De företag som implementerat SOX kommer troligtvis att använda ett COSO-ramverk även 
till Koden. 
  
När det gäller den interna kontrollen i USA och Sverige före regelverkens implementering är 
konsulterna inte helt eniga. Generellt så borde länderna ha varit någonstans mellan informell 
och standardiserad nivå på skalan för ICMF. Strandh finner att det inte var någon skillnad i 
kontrollstrukturerna för respektive länders företag och att de låg på informell nivå. Konsulten 
däremot fann att amerikanska företag har haft en högre grad av intern kontroll, vilket gör att 
de, innan SOX-implementeringen, låg på nivån standardiserad, till och med närmare 
utvärderad. Större enighet råder då när det talas om företagens interna kontroll efter 
regelverkens implementering. Samtliga är dock eniga om att SOX lägger företagen på nivån 
utvärderad i ICMF, och att Koden, i alla fall dess andemening, även lägger företagen på den 
nivån. Strandh påpekar dock att företagen, med hjälp av följ eller förklara, kan ligga på 
informell nivå, eller till och med på opålitlig nivå utan att det egentligen är fel. Så länge 
företagen beskriver varför de inte anser sig behöva utvärdera den interna kontrollen så är 
det i enlighet med Koden. Samtliga tycker även att den nivå ett företags interna kontroll bör 
ligga på är utvärderad. Hela företaget behöver inte ligga på denna nivå, men de mest 
väsentliga kontrollerna bör ligga där. Nivån optimal är en vision som företagen bör sträva 
efter på längre sikt, och dit de kan komma med en kostnadseffektivisering av den interna 
kontrollen.  
 
För de företag som implementerat SOX 404 anser samtliga konsulter att det inte i alltför stor 
utsträckning skall behövas ytterligare resurser för Koden. SOX är mer detaljerad och ställer 
högre krav än vad Koden gör, vilket gör att man kan använda samma arbetsmaterial, 
möjligtvis utifrån en annan synvinkel. De som skulle få en ytterligare arbetsbörda är i så fall 
styrelsen som enligt Koden ska avlämna rapporterna, till skillnad från SOX där rapporterna 
avlämnas av CEO och CFO. Bolagen kommer inte vilja göra för lite för att efterleva Koden, 
men de vill heller inte göra för mycket. Troligtvis kommer bolagen att prata med varandra för 
att ta del av varandras etablerade praxis.  
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5.2.3. Reflektioner över regleringsformerna 
Det positiva med att ha tvingande lagstiftning på området är att det medför en större 
enhetlighet på området, vilket i sin tur även underlättar bedömningen av huruvida bolagen 
efterlever regelverket eller inte. Hellman berättar att vissa företagsledare har uttryckt att den 
interna kontrollen tidigare varit ett eftersatt område, och att lagstiftning på området kommer 
att innebära att det blir bättre ordning och reda i bolagen. De straffsanktioner som är 
sammankopplade till lagen kommer att medföra ett bättre tryck på företagen, eftersom det 
medför att inget bolag kan negligera vikten av intern kontroll. Att lagstiftningen är tvingande 
kan även anses som negativt. Risken är att företaget inte själva ser nyttan med att ha en bra 
intern kontroll. Arbetet med den interna kontrollen blir då rent administrativt, det vill säga att 
utförda arbeten endast prickas av mot en lista, och inte ses i ett långsiktigt perspektiv. 
Eftersom lagar är tvingande ges heller inget utrymme för de mindre bolagen att anpassa 
reglerna efter sina resurser.   
 
Då finns det fördelar med att istället ha ett självreglerande regelverk. Bolagen får, genom följ 
eller förklara, utrymme att anpassa regelverket efter sina egna förutsättningar. Eftersom 
bolagen vill vara med och reglera hur de uppfattas utåt, tror konsulterna att självregleringen 
kommer att medföra att bolagen känner en större lojalitet mot Koden. De får genom 
självregleringen en möjlighet att vara med och utveckla Koden på sikt. Dock 
uppmärksammas en risk med självregleringen – den har inte samma tryck på bolagen som 
lagstiftning har. Ger bolagen för många förklaringar är risken stor att Koden kommer bli 
urvattnad. 

5.2.4. Regelverkens utveckling och framtid 
Ingen av konsulterna tror i dagsläget att Koden kommer bli lagstiftad. Det är dock för tidigt 
att säga säkert då det krävs att praxis utvecklas inom området. Skulle många företag helt 
strunta i Koden, alternativt att den endast skulle komma att bli till en ”paragrafavprickare”, 
skulle en lagstiftning kunna bli aktuell. För att detta skall genomföras tror dock Strandh att 
det kommer krävas en händelse av något slag som uppdagas efter det att bolaget gjort 
förklaringar från Kodens regler. 
 
SOX har varit i kraft i snart två år och konsulterna tror inte att några större förändringar 
kommer att ske. Det har bevisats att lagen går att efterleva. Kritik har dock riktats mot SOX 
på grund av att lagen skall hanteras lika för alla bolag oavsett storlek. Det pågår just nu ett 
arbete där man ser på hur SOX skall hanteras för mindre företag. Om några år kommer 
företagen ha lärt sig hur de ska arbeta med t.ex. SOX och kommer då att kunna arbeta 
smartare än de gör i dagsläget. Större fokus kommer med tiden att läggas på var i 
verksamheten riskerna finns, och utvärderingen av verksamheten kommer således att 
förfinas. Det kommer säkerligen även utvecklas fler instruktioner (eng. guidelines) för hur 
företagsledningen skall utföra sitt arbete. 

5.2.5. Marknadens reaktioner 
Den amerikanska marknadens reaktioner på den första rapporteringen av intern kontroll blev 
svag, trots att 14 procent av bolagen som löd under SOX förra året rapporterade en 
väsentlig brist. Det kan enligt Hellman finnas flera anledningar till detta. Antingen tyckte inte 
marknaden att de rapporterade avvikelserna var tillräckligt betydande, eller så hade 
företaget flaggat för dessa avvikelser i förväg, vilket i så fall innebar att marknaden var 
medveten om dessa och att det därmed inte kom som någon överraskning. En annan 
anledning till att reaktionen blev svag kan ha varit att marknaden helt enkelt inte förstod den 
nya informationen. Hellman poängterar att det troligtvis var en kombination av dessa.  
 
Det är svårt att spekulera i hur den svenska marknaden kommer att reagera på den nya 
informationen som presenteras i och med regelverken. Så länge som företagen ger 
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tillfredsställande förklaringar till varför de gör avvikelser ur Koden kommer dock marknadens 
reaktioner troligtvis att utebli. Skulle bolagen däremot ge förklaringar, vilka det inte finns 
någon substans bakom, kommer marknaden förmodligen att reagera negativt på detta. 
Konsulterna tror heller inte att marknaden kommer att visa samma förståelse då bolagen 
rapporterat tillförlitlig intern kontroll och det senare uppdagas brister i denna.  
 
I SOX finns vissa fasta hållpunkter av vad som skall ingå i ledningens rapport avseende den 
interna kontrollen, vilket gör att rapporterna är strukturerade på liknande sätt. Rapporterna i 
Koden kommer troligtvis att variera lite i början, främst i form av hur brett eller djupt bolagen 
valt att gå, och huruvida ett ramverk har använts för att granska den interna kontrollen. 
Vägledningen har nu presenterats för bolagen, men den förespråkar inte att ett specifikt 
ramverk används för utvärdering av den interna kontrollen. I stället är det upp till styrelsen 
att avgöra hur mycket granskning som skall göras, vilket troligtvis kommer att ge upphov till 
mer individuella rapporter i början. Efter det att praxis är satt på området är konsulternas 
gemensamma uppfattning att marknaden kommer att ha möjlighet att göra en viss 
jämförelse av bolagens rapporter. 

5.2.6. Intern kontroll 
”Företaget själv kan aldrig säga att: jag tycker att intern kontroll är den här 
kaffekannan – [när] alla andra i världen säger att det är hela bordet – då måste 
du utvärdera i enlighet med hela bordet.” 

Martin Hellman, Öhrlings PwC 
 
Regelverken syftar båda till att säkerställa att företagen har en god intern kontroll, men de 
skiljer sig när det gäller utvärderingen och bestämningen av densamma. I enlighet med SOX 
ska utvärderingen av den interna kontrollen ske utifrån ett ramverk, vilket SEC har uttolkat 
som till exempel COSO-ramverken. Detta betyder att företagen inte själva kan bestämma 
vad intern kontroll är för dem, vilket Hellman exemplifierade enligt ovan. Vägledningen 
innehåller även ett förslag på hur den interna kontrollen ska utvärderas för de företag som 
lyder under Koden. Använder företagen denna ”mall” kommer en viss jämförelse mellan 
företagens internkontrollrapporter kunna bli möjlig. Det kommer dock att bli svårt att uttolka 
betydelsen av en rapporterad ”väl fungerande intern kontroll”. 
 
Ratingbolagen i USA har uttolkat vissa väsentliga brister som mer allvarliga än andra. Rörde 
dessa de vanliga finansiella processerna, såsom inköp, löner och skatter, vilka företagen på 
ett enklare sätt kan lösa, ansågs det inte så farligt. Rörde det sig däremot om kontrollmålen, 
såsom bristfällig koll på redovisningsreglerna, inkompetent personal eller bedrägeri i 
ledningen, påverkade det ratingen i större utsträckning. 

5.3. Företag 

5.3.1. Riskbegreppet 
”Risktagning är en förutsättning för att tjäna pengar”  

Lars Jacobsson, Ericsson 
 
Risk definieras som en framtida händelse som kan bli ett hinder för företagets 
måluppfyllelse. Målen kan hittas inom flera olika områden, och händelserna kan uppkomma 
på lång eller kort sikt. Det har dock poängterats att riskerna i verksamheten måste ses i 
förhållande till målet med verksamheten, vilket är att tjäna pengar. Detta innebär att bolaget 
måste identifiera sina möjligheter och risker, men samtidigt se till att kostnaden för 
riskanalysen inte överstiger nyttan med den. Efter att ha identifierat och värderat riskerna får 
man därefter ta ställning till om de skall kontrolleras eller om det är risker bolaget kan leva 
med.  
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5.3.2. Likheter och skillnader mellan SOX och Koden 
Sverige är mer målstyrt, än regelstyrt. I USA finns en större grad av kokboksredovisning i 
och med att de har mått för att uttyda till exempel väsentlighet, medan den svenska 
styrelsen själva klassar vad som är väsentligt för dem, vilket är ett kännetecken för en 
principbaserad redovisning. Vidare finns det en större grad av ansvarsfördelning (eng. 
accountability) i den amerikanska företagskulturen. Där ska en chef visa att han är chef, 
vilket medför att egna initiativ inte tas på samma sätt som i Sverige.  
 
Det var trots allt bedrägerier som initierades på toppnivå som är orsak till lagstiftningen och 
att skandalbolagen frångick de befintliga regelverken. Det gäller för företagen att kunna dra 
fördel av lagstiftningen och på så sätt förbättra den interna styrningen, då syftet med lagen 
är att säkerställa den interna styrningen, specifikt för finansiell rapportering. I ett av 
företagen visas det på att de redan innan hade flera av de kontroller som SOX kräver på 
plats, men att lagstiftningen krävde att de skulle förtydliga dessa med bättre dokumentation, 
något som tidigare hade kunnat rationaliseras bort. Tidigare har man kunnat lita på att 
medarbetarna gör sina jobb, men nu krävs en uppföljning av detta. Dock finns en tro på att 
en bra företagskultur och förtroende för anställda kan samsas med att kontroller och formalia 
finns på plats. Kontrollerna blir på så sätt mer ett stöd åt verksamheten. Vidare finner 
företaget att det finns en förankrad förståelse hos medarbetarna vilket har gjort SOX-
projektet lättare att driva igenom. Det hade varit svårare att driva igenom ett sådant projekt 
utan lagstiftningen. Efterlevnadsarbetet kommer sedan vara att hålla sig uppdaterad och att 
effektivisera sitt arbete. En tveksamhet finns om kostnaden för lagstiftningen verkligen 
motsvarar nyttan.  
 
Vad det gäller Koden så funderas det nu på hur styrelsen ska utforma sina rapporter i 
enlighet med denna, annars finns en känsla av att kodarbetet inte kommer att generera 
några ytterligare resursbehov. Redan i årsredovisningen för 2004 finns ett 
bolagsstyrningsavsnitt med, som skulle motsvara den bolagsstyrningsrapport Koden kräver. 
SOX-bolagen använder COSO även för Koden, trots att denna inte förespråkar något 
ramverk. Det har funnits en kommunikation bland de berörda börsbolagen i Sverige. Att 
kommunicera har varit ett sätt att få bekräftat att man är rätt inriktad, något som varit 
givande för de inblandade parterna. Benchmarks har gjorts mot framför allt företag i USA 
eftersom dessa ligger ett år före i implementeringen. Denna typ av kommunikation har inte 
samma relevans när det gäller Koden på grund av att de har möjligheten att följa eller 
förklara.  

5.3.3. Reflektioner över regleringsformerna 
Urban Eklund, Ericsson (bilaga I), anser att det bästa med SOX är att lagstiftningen bygger 
in en lägsta nivå för frågor angående intern styrning. I och med att lagen kräver att bolagen 
mäter och rapporterar kring den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen 
årligen, uteblir risken att detta förvandlas till en trendfråga. Istället medför det en 
kvalitetsmässig uthållighet över tiden. Lars Jacobsson, Ericsson (bilaga I), påpekar dock att 
problemet med lagstiftning kan vara att lagarna blir så komplicerade att de inte går att 
använda i praktiken. Detta problem minimeras med självreglering eftersom de då är 
marknadens representanter som har varit med och utformat reglerna. Företaget anser dock 
att det är viktigt med efterlevnadstryck (eng. enforcement), annars finns risken att 
regelverket blir urvattnat. 
 

”Det är inte lagen som sätter reglerna i Sarbanes-Oxley Act, det är PCAOB, 
indirekt” 

Anna Ohlsson-Leijon, Electrolux 
 
Anna Ohlsson-Leijon, Electrolux (bilaga J), berättar att det positiva med lagstiftning är att 
alla måste följa den, vilket gör att man kan uppnå ett visst mål, men en negativ aspekt kan 
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vara att lagen inte säger så mycket. Detta gäller i synnerhet SOX där det är PCAOB som 
satt upp regler för revisorerna, och därmed indirekt för företagen. Det positiva med 
självreglering anser hon är utrymmet i följ eller förklara. Koden ger en valfrihet att använda 
regelverket på ett sätt som passar det egna företaget. Dock kanske detta inte ger samma 
resultat. Hon ser att även Koden är begränsad i sin information, varför FAR tillsammans med 
Svenskt Näringsliv har givit en vägledning till styrelsen. 

5.3.4. Regelverkens utveckling och framtid 
Jacobsson anser att utvecklingen av SOX varit som förväntat. Efter att regelverket varit i 
kraft i ett år i USA, har det mjukats upp och fått mer rimliga proportioner. Lagens 
bakomliggande syfte, vilket är att eftersträva en rimlig nivå på bolagens interna styrning, har 
poängterats. Genom att PCAOB har förtydligat sina revisionsanvisningar betyder det att 
riskbedömningen inte behöver vara lika detaljerad och därmed inte blir orimligt dyr för 
företagen. 
 
Då det gäller Koden tror inte respondenterna att den kommer att lagstiftas. Koden är 
framtagen för att tillgodose investerarnas intressen och inte borgenärernas, vilket gör att det 
är tillräckligt med den självreglering som idag finns. I och med börsens noteringsavtal finns 
ett åtagande mot företagen, genom att de kan avlistas. Koden kommer nog att utvecklas och 
revideras med tiden. Första året kommer att bli ett test, sedan kommer sannolikt en översyn 
göras på hur regelverket fungerat.  

5.3.5. Marknadens reaktioner 
Jacobsson och Eklund är eniga i sin tro att den svenska marknaden inte kommer få ta del av 
någon ny information i och med Koden, eftersom en bolagsstyrningsrapport redan fanns 
presenterad i deras senaste årsredovisning. Den nya internkontrollrapporten kommer heller 
inte att säga marknaden så mycket eftersom den inte beskriver något i detalj utan bara hur 
den interna kontrollen är organiserad. Ohlsson-Leijon anser dock att det är värdefull 
information som ges ut, och att en transparens därför har reglerats. Dock tros inte 
marknaden reagera avsevärt på rapporterna, utan marknadens reaktioner kommer troligtvis 
endast följa rapporterade svagheter. Detta är dock ett scenario som inte är önskvärt. 
Anledningen till att reaktionerna på de rapporterade svagheterna i USA blev milda kan vara 
att intressenterna måste lära sig att väga in de nya rapporterna i sin bedömning av företaget. 

5.3.6. Intern kontroll  
Riskhantering är ingenting som syns på ytan, det är först när man tar fram en röntgen som 
man ser ”skelettet”. Med en korrekt SOX-implementering blir riskhanteringen inbyggd i 
arbetsprocesserna och därmed en del av det vardagliga jobbet. Nu pågår ett arbete med att 
i processbeskrivningarna förtydliga riskhanteringsaktiviteterna och –kontrollerna.  
 
Fördelarna med SOX är att regelverket inte bara sätter kontrollerna i fokus – det är även ett 
verktyg för att mäta av kvaliteten på den interna styrningen över tiden. Resultatet i de 
inbyggda kontrollerna är inte bättre än organisationen. Fångas bara fel upp i kontrollerna är 
det en indikator på att den bakomliggande styrningen är ineffektiv. Därför måste lika mycket 
fokus ligga på de bakomliggande processerna, som på själva kontrollerna. Vidare är det 
viktigt att skapa och upprätthålla en gemensam och ändamålsenlig etisk/moralisk kultur 
inom koncernen. I förlängningen är en bra företagskultur en oumbärlig och mycket väsentlig 
styrningskomponent som skulle kunna motverka även de mest extrema avarterna som 
bedrägeri, vilket bland annat fångades upp i företagsskandalerna i USA. 
 
I den dagliga operationella verksamheten arbetar man inte praktiskt utifrån COSO-
kubperspektivet eftersom det ger en ganska abstrakt bild av verkligheten. Det är först när 
dialoger förs med styrelsen och externrevisorerna, samt vid övergripande slutsatser på 
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koncernnivå, som en diskussion utifrån ramverkets mål och komponenter blir intressant. 
Ramverket kan då hjälpa till att kommunicera var företaget ska lägga ytterligare ambitioner.  
 

”Uppnår vi verkligen någonting i förbättring, klarhet och tydlighet med hur man 
ska följa lagen genom att fråga efter mer detaljstyrning. Svaret är generellt sett 
nej. Intern styrning och kontroll består av så många komponenter att de 
verksamheter som berörs av lagen i hög grad själva måste bedöma och fatta 
beslut om vad som är en rimlig nivå på intern kontroll för just deras verksamhet 
och hur detta skall organiseras. Det är med andra ord svårt att generalisera. 
Ökad detaljstyrning från lagstiftarens sida riskerar därmed att missa målet och 
generera en undantagslagstiftning.”  

Urban Eklund, Ericsson 
 
I USA är frågan nu uppe om mer detaljstyrning bör efterfrågas. Det är inte rätt väg att gå då 
företaget självt måste hitta en balans inom den egna verksamheten. Oavsett lag eller kod så 
poängterar Eklund att det är upp till företagen själva att bestämma vad som är en rimlig nivå 
på den interna styrningen och hur de sköter sin verksamhet. De själva ska avgöra vad som 
är rätt och riktigt, och kunna förklara det för omvärlden, något som de finner utrymme för 
även i SOX. 

5.4. Analytiker 

5.4.1. Riskbegreppet 
Peter Malmqvist, Nordnet (bilaga K), anser att risk är grad av svängningar. Kopplat till ett 
företagsperspektiv kan en konkurs ses som en nedåtsvängning utan efterföljande 
uppåtsvängning. Den förbättrade genomlysningen av bolagen och de striktare kraven som 
de nya regelverken innebär kan komma att medföra ett lägre avkastningskrav för 
investerarna, anser Åsa Nisell, Robur (bilaga L). 

5.4.2. Marknadens reaktioner 
Det förväntas inte bli någon dramatisk reaktion från marknadens sida som följd av den 
ytterligare information som presenteras i form av bolagsstyrnings- och 
internkontrollrapporter. Rapporterna kommer troligtvis inte skrivas på ett sådant sätt att de 
påverkar framtida prognoser av företagen. Detta är ett utvecklingsarbete som successivt 
kommer att ge marknaden bättre information och en bättre genomlysning av bolagen. 
Placerare skulle dock kunna komma att reagera negativt om ett svenskt bolag noterat i USA 
rapporterar en svaghet i samband med rapporten om intern kontroll. De svenska bolagen 
kommer troligtvis inte att rapportera några svagheter i någon större utsträckning. Malmqvist 
tror att 100 procent av de berörda bolagen kommer att rapportera att den interna kontrollen 
fungerat väl. 
 
Den ytterligare informationen i form av de nya rapporterna kommer troligtvis inte ha någon 
betydelse för marknaden i deras val av placering. Kapitalplacerarna kommer sannolikt 
endast bläddra igenom rapporterna lite snabbt för att sedan övergå till mer traditionella 
räkenskapsdata. Bolagens förklaringar ur Koden kommer förmodligen inte medföra någon 
kursmässig påverkan. Avgörande kommer vara vilka förklaringar bolagen gör och hur väl 
avvikelserna är motiverade. Skulle bolagen göra så grova avsteg från Koden att 
Stockholmsbörsens disciplinkommitté tvingats döma böter till företaget, skulle det kunna få 
följder på aktiekursen. För att detta skulle vara aktuellt, tror Malmqvist att bolaget skulle göra 
något så grovt som att skriva att de följer Koden till punkt och pricka och att det sedan 
uppdagas att de inte gör det. Även antalet förklaringar skulle kunna få betydelse, om 
bolagens förklaringar skulle resultera i att andan med Koden förvrängs. Det är dock svårt att 
förutsäga var gränsen för detta skulle gå. Nisell tror dock att Koden kan komma att bli ett 
kriterium för vissa investerare i deras investeringsbeslut.  
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6. Analys och slutsats 
Avsnittet börjar med en sammanfattning av respondenternas, samt författarnas, tankar om 
risk. Därefter analyseras forskningsfrågorna genom att ställa insamlad empiri mot valda 
teorier. Slutligen redovisar författarna sina dragna slutsatser med utgångspunkt i uppsatsens 
syfte.  

6.1. Analys 

6.1.1. Riskbegreppet 
Beroende på vem som tillfrågats så har ordet risk associerats till olika aspekter. Konsulterna 
har till största del associerat risk till COSO -92’s komponenter och specificerat de olika risker 
som detta belyser. Detta är ett tydligt teoretiskt risktänkande. Det finns dock en enighet bland 
konsulterna att risker i allmänhet är sammankopplat till måluppfyllelse och de händelser som 
kan stå i vägen för denna. Företagen ansluter sig till denna syn på risk, och poängterar att 
risk är en nödvändighet för att skapa lönsamhet för bolaget, vilket är ett risktänkande ur en 
praktisk aspekt. Risk skall dock ses ur ett ”kostnad vs. nytta”-perspektiv, vilket betyder att 
kostnaden för att kontrollera risken får inte överstiga nyttan. En av analytikerna har en något 
annorlunda syn på risk då denne uppfattar risk som grad av svängningar. 
 
Även författarna har under arbetets gång funderat över sin syn på begreppet risk, vilket har 
genererat följande tankar. Risk är något som präglar vardagen och finns i alla beslut när man 
ställs inför ett vägval. De beslut som tas medför risken att möjligheter på annat håll går 
förlorade. Möjligheter behöver i detta avseende inte alltid vara pengar, det kan även vara 
något annat av värde för beslutsfattaren, såsom tid. 

6.1.2. Likheter och skillnader mellan SOX och Koden 
Den stora skillnaden mellan regelverken ligger i den juridiska innebörden, det vill säga 
faktumet att SOX är lagstiftad, medan Koden är självreglerande. Den bakomliggande 
anledningen till detta kan härledas tillbaka till regelverkens respektive hemland. I USA är de 
av tradition mer skadeståndsbenägna, vilket även avspeglas i deras reglering. Det finns till 
exempel en mer långtgående tradition av detaljstyrda redovisningsregler i USA, vilket 
Jacobsson liknar vid en kokboksredovisning. Denna tydligare reglering innebär att 
identifikation av övertramp underlättas, vilket senare resulterar i en ökad möjlighet att kunna 
utdöma straff. Att regleringsbehovet är mer påtagligt i USA, än i Sverige, får även stöd i 
andra delar av den amerikanska kulturen. Hults uttalande angående behovet av att införa 
klädkoder i amerikanska företag, för att på så sätt säkerställa att de anställda klär sig i 
enlighet med vad företaget anser vara representativt, anser författarna exemplifierar detta 
väl. Författarnas egna exempel, som kan hänföras till kulturskillnaden och behovet av att 
minimera risken för skadeståndkrav, är att kaffetemperaturen på McDonald´s har reglerats. 
Dessutom att omfattande varningstexter finns skrivna på konsumentprodukter för att varna 
för praktiskt taget alla risker som kan uppkomma i samband med användningen av dessa. 
 
I Sverige finns det däremot, enligt Hult, en tradition av att lita på varandra, vilket kan vara 
anledningen till att den svenska marknaden har en större tro på självreglering. Innebörden av 
självreglering är att företaget frivilligt ansluter sig till regleringen. Denna regleringsform 
kanske därför passar lika bra bättre i en tillitskultur som den svenska. Detta stöds indirekt av 
den kommunikation och benchmarking som har funnits mellan berörda företag i anslutning till 
regelverken, vilket visar att de svenska företagen inte vill utmärka sig genom att göra mer 
eller mindre än något annat företag. 
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Följderna av respektive länders företagsskandaler skiljer sig också åt. I USA förlorade 
kapitalmarknaden stora summor pengar som följd av att skandalbolagen hade bedrivit 
bedräglig redovisning. De svenska skandalerna handlade däremot mer om otillbörliga 
ersättningar till ledande befattningshavare, något som naturligtvis skamfilade företagen, men 
inte påverkade småspararna i lika stor utsträckning som i USA.  
 
Dessa ovan nämnda skillnader kan anses ligga till grund för regelverkens juridiska former. 
SOX tillkom dessutom under stor press från marknaden och i ett politiskt ansträngt läge, 
vilket medförde ett behov av att snabbt lagstifta det amerikanska bolagsstyrningsområdet. 
Koden har däremot kunnat arbetas fram under längre tid och utan liknande press från den 
svenska marknaden, vilket har gjort det möjligt att bättre förankra Koden i näringslivet, och 
på så sätt minskat behovet av att lagstifta den. Den kulturella skillnaden mellan länderna 
innebär, enligt Strandh, att svenska företag kommer att följa Koden trots den självreglerande 
formen.  
 
I och med att Sverige i princip är sist med att införa en kod för bolagsstyrning, visar det att 
Sverige som enskilt land inte upplevde något överhängande behov av att införa tydligare 
reglering på området. Detta kan härledas tillbaka till att Sverige sedan tidigare hade det 
lagstadgade kravet av förvaltningsrevision, vilken tillsammans med övriga delar av 
aktiebolagslagen täcker in många av de punkter som i utlandet innefattas av bolagskoder. 
Det fanns däremot ett internationellt tryck på en kod, då utländska investerare uttalat att de 
inte ville investera i ett land utan kod. Eftersom det utländska ägandet på svenska 
marknadsplatser är av betydande omfattning, fanns det därmed ett tydligt behov av att 
tillgodose dessa investerares krav, vilket till slut gjorde det omöjligt att inte införa en tydlig 
reglering på området. Diskussioner om att förtydliga denna reglering har således funnits en 
längre tid och även om Koden presenterades efter SOX är den alltså inte ett resultat av 
denna lagstiftning. 
 
Båda regelverken syftar i slutändan till att uppnå samma sak, att säkerställa att den 
finansiella rapporteringen är tillförlitlig och att företagen har god intern kontroll. Det finns dock 
vissa nyansskillnader. Då SOX fokuserar på att säkerställa att korrekt information 
presenteras för marknaden, går Koden ett steg längre genom att även ta upp styrelsens 
övergripande ansvar för den interna kontrollen, om än bara som ett förtydligande av 
aktiebolagslagens regler. Detta innebär att medan SOX fokuserar på de enskilda 
transaktionerna som ligger till grund för rapporteringen om företagets finansiella ställning, ser 
Koden även till de risker som i dagens beslut skulle kunna påverka företagets värde i 
framtiden.  
 
Skillnaden i regelverkens juridiska form bidrar till att det föreligger en viss skillnad i 
implementeringen av de båda. SOX kräver att vissa funktioner skall finnas på plats vid en 
bestämd tidpunkt, medan Koden tillåter ett större tidsspann. Förutsatt att bolagen kan ge 
marknaden tillfredsställande förklaringar, kan de i enlighet med Koden välja att till en början 
fokusera implementeringen på vissa delar av regelverket, för att sedan successivt 
implementera resten. De bolag som lyder under Koden har därmed fria händer att till stor del 
själva bestämma på vilket sätt de väljer att bedriva sitt kodarbete.  
 
En av de mest framträdande skillnaderna mellan regelverken är omfattningen av dessa. 
Kontrollaktiviteterna ska i enlighet med SOX dokumenteras och testas periodiskt, vilket 
lägger den interna kontrollen, avseende den finansiella rapporteringen, i företaget på nivån 
utvärderad i ICMF. I princip betyder detta att en oberoende person från gatan skall kunna gå 
in och genomföra de aktuella kontrollerna. Andemeningen är att även Koden skall komma 
upp till denna nivå, men i dagsläget ställs inte motsvarande krav på testning och 
dokumentation av kontroller. I skrivandets stund kan ett bolag helt i enlighet med Koden ha 
en intern kontroll motsvarande den informella nivån i ICMF, så länge de kan ge en 
tillfredsställande förklaring till varför. Trots de tidigare nämnda kulturskillnaderna mellan 
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länderna, är konsulterna eniga om att det före regelverken inte fanns någon påtaglig skillnad 
i nivån på svenska och amerikanska företags interna kontroll. Enligt Konsulten hade de 
amerikanska företagen eventuellt en något högre grad av intern kontroll, än de svenska 
företagen, vilket kan härledas till att de amerikanska bolagen traditionellt sett använt sig av 
interna revisorer i större utsträckning. 
 
Det föreligger i dagsläget även en skillnad i regelverken gällande utvärderingen av intern 
kontroll, samt revisorns granskning av denna. Revisorn skall i båda regelverken granska 
rapporten över intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Utöver detta ställer 
SOX krav på att den interna kontrollen skall utvärderas och granskas mot ett erkänt ramverk, 
samt att revisorn själv skall utvärdera och uttala sig om denna del av den interna kontrollen. 
Koden ställer inga motsvarande krav, vare sig på revisorns egen granskning eller på 
utvärdering kring ett ramverk. Det är än så länge upp till bolagets styrelse att avgöra vilken 
grad av tillförlitlighet de vill ha bakom sitt uttalande om den interna kontrollen. Under nästa år 
kommer dock FAR ut med ytterligare en vägledning, denna gång över hur revisorerna ska 
granska styrelsens rapport avseende den interna kontrollen. Författarna hoppas att den ger 
ett tryck på styrelsen att ha bättre grund för sina egna uttalanden. 
 
Det råder, enligt författarnas mening, en skillnad mellan att granska och att revidera. Genom 
en tolkning av FARs samlingsvolym innebär en granskning att revisorn själv ska få bevis för 
att t.ex. kontrollaktiviteter fungerat som de ska under året, vilket kan minska granskningen av 
antalet enskilda transaktioner. Det finns även möjlighet att granska enligt särskild 
överenskommelse (eng. agreed-upon procedures), ett begrepp som har förekommit runt 
diskussionen hur revisorn ska behandla företagens internkontrollrapport. Då granskar 
revisorn enligt hur denne, tillsammans med företaget och eventuell tredje part (i detta fall den 
nya vägledningen från FAR) har kommit fram till att granskningen bör se ut, och rapporterar 
sina iakttagelser. Slutsatser dras av mottagaren av rapporten, varför den endast bör läsas av 
de inblandade i överenskommelsen av granskningen. En utomstående som inte känner till 
granskningens bakgrund kan missuppfatta rapporten. (FAR, 2005a s. 288) Marknaden har 
reagerat starkt emot en sådan granskning av internkontrollrapporten (FAR, 2005b).  
 
I en revidering ingår mer än att bara rapportera det som iakttagits, vilket märks av 
synonymen omarbetning. I en revision ingår ett uttalande om huruvida ansvarsfrihet kan 
beviljas styrelse och VD (FAR, 2005a s. 286, 291). Detta skulle kunna liknas vid det 
uttalande om styrelsens rapport avseende den interna kontrollen, som marknaden vill ha från 
företagens revisorer. (FAR, 2005b) Hult tror att FAR, i och med den nya vägledningen, 
kommer att ställa krav på att granskningen av intern kontroll sker kring ett erkänt ramverk. 
Detta tror författarna är för att revisorn skall ha grund för att kunna uttala sig om kvaliteten på 
denna. Risken finns då att omfattningen av dokumentation och testning av kontroller kommer 
att öka, vilket innebär att även resurskravet för att efterleva Koden ökar. Koden kommer i och 
med detta närma sig SOX, vilket var det som ville undvikas vid dess upprättande. Frågan är 
om revisorn kommer att kunna göra ett uttalande om företagets interna kontroll utan att, som 
i SOX, själva granska den interna kontrollen. Om revisorerna ställer kravet att en sådan 
granskning måste genomföras kommer det att leda till en ökning i revisionsarvodet, vilket i så 
fall leder till ytterligare resursförbrukning i företagets efterlevnad. Då är Koden ytterligare ett 
steg närmare SOX. 

6.1.3. Reflektioner över regleringsformerna 
Eftersom det råder en skillnad mellan att lagreglera och att självreglera, har författarna funnit 
det intressant att belysa de positiva och negativa aspekterna av respektive regleringsform. 
Kommissionen poängterade, inför upprättandet av Koden, att det bör finnas en balans mellan 
dessa två regleringsformer (SOU 2004:47 s.18). 
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Det positiva med lagstiftning är att den medför en större enhetlighet i hur företagen följer 
regelverket, samt att det byggs in en lägsta nivå för efterlevnad. Eftersom det bakom en 
lagstiftning ligger sanktionsmöjligheter som kan utnyttjas vid eventuella överträdelser, 
innebär det ett större incitament att följa lagen. Enligt ett av företagen har internrevisorerna, i 
och med detta, fått en större möjlighet att driva igenom sådant som, på grund av resursskäl, 
tidigare varit svårare. Ur ett agentteoretiskt perspektiv kan detta därmed utläsas som att den 
underordnade internrevisorn numera, genom att hänvisa till lagens bestämmelser, inte längre 
nekas resurser av sina överordnade för sådant som innefattas av lagens krav. Som följd av 
lagstiftningen finns det numera inte heller någon möjlighet att göra t.ex. den interna 
kontrollen till en trendfråga, vilket Jacobsson och Eklund påpekar att det kanske har varit risk 
för tidigare. 
 
Det finns även vissa risker med att lagstifta området. Hellman påpekar risken för att bolagens 
efterlevnad endast blir till en form av avbockning av regler. Bolagen kanske säkerställer att 
lagens regler finns på plats, men de inser inte den bakomliggande nyttan och syftet med 
regelverket. En annan risk är att den lägsta nivå som byggs in vid lagreglering ligger för högt 
för de minsta företagen att klara av, eftersom de kanske inte har samma möjlighet att 
investera i kontrollstrukturer.  
 
Fördelen med att istället självreglera är att bolagen har en möjlighet att anpassa regelverket 
till den egna verksamheten. Detta leder till en tydligare lojalitet mot regelverket, då bolagen 
på kort sikt själva kan vara med och utveckla detta. Jacobsson påpekar att ”rätt” 
representanter, från näringslivet och marknaden, har varit med i utvecklingen av Koden, 
vilket har gjort att den har blivit användarvänlig och därmed förankrad hos företagen. 
Faktumet att det inte finns samma tryck på efterlevnad kvarstår dock, vilket kan göra en 
självreglering kraftlös. Om bolagen skulle göra förklaringar från Koden utan substans skulle 
detta kunna medföra att regelverket blir urvattnat. Detta tydliggör att även självreglering 
behöver någon typ av efterlevnadstryck. Stockholmsbörsen har löst detta genom att ta in 
Koden i sitt noteringsavtal. De bolag som enligt börsen inte anses efterleva regelverket 
riskerar därmed att i värsta fall bli avnoterade.  
 
Lagstiftning är en byråkratisk process vilket gör att en eventuell ändring i regelverket är 
krånglig och tar tid att genomföra. En självreglering kan däremot lättare ändras i takt med att 
utvecklingen inom området går framåt. Detta har man löst i SOX (och i Koden för den delen) 
genom att regelverket inte säger så mycket. Istället har vägledningar och uttolkningar, vilka 
lättare kan ändras, arbetats fram av diverse organisationer. 

6.1.4. Regelverkens utveckling och framtid 
SOX, med tillhörande tillämpningsregler, har nu varit implementerat i amerikanska bolag 
under några år och kommer troligtvis inte att förändras något avsevärt. Däremot kommer 
bolagens arbete med reglerna, i takt med att praxis på området utarbetas, att effektiviseras. 
När SOX stod klar visste nog ingen att det skulle bli sådan hysteri kring regelverket, och att 
den skulle innebära att kontroller skulle komma att dokumenteras och testas i sådan stor 
utsträckning. Nu när bolagen insett hur de mest effektivt skall bedriva sitt SOX-arbete, finns 
tron på att hysterin kring denna lag så småningom kommer trappas ned.  
 
Sverige har, som respondenterna poängterat, en tradition av självreglering. Även avseende 
bolagsstyrning är reglerna utformade på detta sätt. Eftersom de flesta bolag just nu håller på 
att implementera Koden, är det i dagsläget svårt att avgöra hur området kommer utvecklas i 
Sverige. De respondenter som tillfrågats är eniga i sin tro att Koden inte kommer att bli 
lagstiftad. Avgörande i fallet om den eventuellt skulle bli lagstiftad tros kunna vara om 
bolagen inte följer Koden alls, eller om det skulle inträffa en bolagshändelse i form av en 
skandal som skadar småspararna efter det att företaget gjort förklaringar ur Koden.  
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Skulle ett behov av att lagstifta Koden uppstå kommer den nuvarande höga nivån behöva 
sänkas. Urban Bäckström och Stefan Persson uttalar sig om den risk att svenska 
entreprenörer hålls tillbaka av Koden i dess nuvarande utformning. Risken finns att fler 
växande och framgångsrika företag delar den meningen, och därmed väljer att inte notera 
sina bolag. I ett större perspektiv ser de att detta skulle kunna leda till ett avstannande i 
utvecklingen av den svenska ekonomin samt en begränsning i den svenska marknadens 
investeringsalternativ. Detta borde vara ännu mer påtagligt vid lagstiftning, då enstaka regler 
inte kan förklaras bort under den formen. (Bäckström & Persson, 2004) 

6.1.5. Marknadens reaktioner 
I regelverken innefattas att bolagen ska rapportera till marknaden hur den interna kontrollen 
är organiserad samt hur väl den har fungerat under det gångna året. Detta är i enlighet med 
den ökade transparens som regelverken är utformade att medföra. (SOU 2004:47 s. 19) 
I USA har företagen redan börjat rapportera om väsentliga brister i intern kontroll avseende 
finansiell rapportering. Marknadens reaktioner på dessa blev svagare än väntat. (Hirth, 2005 
s.4) Detta kan, enligt respondenterna, härledas till ett flertal faktorer. Dels kan de bero på att 
dessa brister var av mindre betydelse, i enlighet med att ratingbolag i USA uttolkat vissa 
väsentliga brister som mer allvarliga än andra. Det andra alternativet skulle kunna vara att 
marknaden redan var förberedd på de rapporterade bristerna. Den mest betydande 
anledningen verkar dock vara att marknaden stod oförstående inför rapporterna eller att de 
inte har lärt sig att väga in informationen i sin bedömning av företaget.  

 
Figur 6 Agentteorin med regelverkens och medias influenser (bearbetad från Norrman, 2005 s. 16) 
Ur ett agentteoretiskt perspektiv så förstärker regelverken kontraktet mellan ägarna och 
ledningen. Detta kontrakt tvingar ledningen att avge mer information till ägarna, än det 
tidigare kontraktet. Regelverken medför på detta sätt ett mer enhetligt kontrakt, ett kontrakt 
som en potentiell ny ägare, i alla fall delvis, kan känna igen då det gäller för fler än bara det 
enskilda bolaget. Detta betyder dock inte att kontraktet blir heltäckande, eller att 
informationen blir komplett.  
 
Det är, enligt författarnas tolkning, marknaden som fått det största ansvaret i att avgöra 
huruvida bolagen gjort tillfredsställande förklaringar från Kodens regler eller inte.11 Frågan är 

                                                 
11 Här bortses från det faktum att Stockholmsbörsen har möjligheten att avnotera de bolag som inte följer Koden. 
Detta borde, enligt författarnas tolkning, vara en sista utväg som bara används vid nedan nämnda 
marknadsmisslyckande.  
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i vilken utsträckning marknaden kommer att ta del av bolagens förklaringar ur Koden och 
vilken betydelse den ytterligare informationen kommer ha för investerarna i deras val av 
placering.  
 
Enligt agentteorin finns det låg- respektive högkvalitetsprodukter på en marknad. I teorin är 
marknaden beredd att betala ett högre pris för en högre kvalitet, vilket här skulle kunna 
utgöras av en säkerhet att bolaget har en god bolagsstyrning. Då Koden är upprättad i syfte 
att förbättra styrningen av svenska bolag, kan aktier i de bolag som följer Koden därmed 
anses vara högkvalitetsprodukter. Aktier i de bolag som inte följer Koden, respektive de som 
förklarar bort väsentliga delar utav den, skulle i så fall ses som lågkvalitetsprodukter. (Priset 
på aktien borde i alla fall bli mer rättvisande.) Utifrån detta resonemang, allt annat lika, borde 
investerare vara mer intresserade av att placera sina pengar i ett företag som följer Koden i 
större utsträckning, än i ett företag som inte gör det. Detta skulle i så fall vara ett stort 
incitament för företagens efterlevnad.  
 
Skulle marknaden inte lägga någon stor vikt vid bolagens förklaringar eller vid den ytterligare 
information de får ta del av, kommer Koden inte att ha någon avgörande betydelse i deras 
val av placering. Detta skulle leda till ett marknadsmisslyckande i form av adverse selection 
då produktens kvalitet inte speglas av dess pris. En större kvantitet lågkvalitetsprodukter 
byter då ägare på grund av att en ägare av en högkvalitetsprodukt inte vill sälja till ett för lågt 
pris. Bolagens incitament att följa Koden skulle i och med detta försvinna och det skulle då bli 
svårt att motivera varför bolagen skall lägga resurser på att följa Koden, då det inte medför 
någon fördel jämfört med de bolag som inte följer den. Regelverken har kritiserats för att de 
medför att bolagen skiftar från ett affärsfokus till att fokus numera, i alltför stor utsträckning, 
läggs på att säkerställa en god intern kontroll. Befintliga aktieägare borde finna företagens 
stora investeringar inom internkontrollområdet oförsvarbara, om det visar sig att dessa inte 
skapar värde för aktieägarna genom att påvisa en uppgång i aktiepriset.  
 
Oavsett lag eller kod så kommer ledningen alltid att ha mer information än ägarna. Detta 
eftersom ledningen löpande kan hålla sig informerad, medan ägarna får informationen i 
samband med den finansiella rapporteringen vid bestämda tidpunkter under året. Jacobsson 
och Eklund säger till och med att de inte tror att det kommer ut någon ny information av vikt 
till marknaden, om det inte är så att en väsentlig brist upptäcks, ett scenario som de inte 
önskar. Även Malmqvist tror att rapporterna kommer att skrivas på ett sådant sätt att de inte 
påverkar analytikers framtida prognoser för ett företag. 
 
De svenska bolagen kommer troligtvis inte rapportera några svagheter i den interna 
kontrollen, de kommer istället att uppge för marknaden att den interna kontrollen fungerat 
”väl”. Det finns dock ett problem med detta, som Hult påpekar. Det finns inte någon skala på 
ordet väl, och eftersom den interna kontrollen, enligt Koden, i dagsläget inte behöver 
utvärderas eller granskas mot något specifikt ramverk, är det upp till styrelsen i respektive 
bolag att avgöra vad de avser säga med den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen. Styrelsen behöver inte ha lika mycket kraft bakom sitt uttalande i 
rapporteringen om den interna kontrollen, avseende den finansiella rapporteringen, när det 
gäller Koden. I jämförelse med SOX är sanktionerna till följd av ett felaktigt uttalande inte lika 
kännbara.  
 
Media kan komma att rapportera om företagens bristfälliga efterlevnad av Koden, eftersom 
de generellt har visat sig vara duktiga på att endast rapportera negativa aspekter. Detta kan, 
enligt Åsbrink, komma att visa sig genom rankinglistor över hur många förklaringar från 
Kodens regler som företagen rapporterar (TT, 2004). Dock är det inte antalet förklaringar 
som räknas, istället bör det tittas på substansen bakom förklaringarna. Detta stöds av 
konsulternas enighet om att så länge företagen ger tillfredsställande förklaringar till varför de 
avviker från Koden, så kommer reaktioner från marknaden att utebli. Skulle däremot 
förklaringar ges utan substans så tror de att reaktionerna från marknaden kommer att bli 
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negativa. Eftersom det inom ramen för författarnas utbildning ofta har nämnts att det krävs 
en redovisningsexamen för att kunna ta till sig informationen i en årsredovisning, tror 
författarna att media kan komma att ha en viktig del i marknadens sanktionsmöjligheter. 
Rapporterar media om substanslösa förklaringar, kan detta vara en hjälp för den breda 
massan av aktieägare som inte tar del av investeringsprospektens årsredovisningar. 
Investerare kan på så sätt få information om företag som har brister i sin tillämpning av 
Koden. Författarna saknar dock källor som kan informera om företagens rapportering i en 
positiv aspekt. 
 
Öhrlings PwC (2005) utlyste under våren 2005 tävlingen ”Bästa Bolagsrapport 2004”. 
Tanken är att detta skall bli en årlig tävling som skall följa bolagens rapportering i enlighet 
med Koden och delta i utvecklingen av praxis vad gäller bolagsstyrningsrapporten. En jury av 
framstående personer i näringslivet, samt en representant för PwC, tillsattes för att utvärdera 
ambitionsnivån i rapporteringen för 2004 hos de bolag som numera lyder under Koden. 
Rapporter i enlighet med Koden kan trots allt inte förväntas förrän tidigast för 2005. 
Utvärderingen visade att c:a 20 procent av bolagen visade en mycket låg ambition i sin 
rapportering, men att nästan lika många visade en god eller hög ambition. Resterande 
visade en normal eller förväntad ambition i sin rapportering. De 20 procent som hamnade 
högst på ambitionsnivån ingår större svenska internationella bolag, som ofta lyder under 
ytterligare krav från andra börser eller internationell praxis. I en andra omgång bedömdes 
rapporterna utifrån juryns egna fastställda kriterier som var trovärdighet, fullständighet, 
värdeskapande och begriplighet. Dessa kriterier var uppställda för att rapporten i sin helhet 
skall ge värde för läsaren. I rapporten som annonserar tävlingens vinnare namnges först 
företagen som juryn placerar på topp tio, sedan tre finalister, för att slutligen annonsera 
vinnaren. Förutom detta ges även särskilt omnämnande till ett företag som rapporterar vilka 
kodregler de uppfyller, trots att de inte, enligt Stockholmsbörsens noteringsavtal, lyder under 
Koden. Även av juryn valda så kallade guldkorn tas upp, vilka anses vara föredömlig 
information för läsaren.  
 
Om denna tävling återkommer årligen, vilket är arrangörernas tanke, kan den uppfylla de 
önskemål som författarna har om en positiv rapportering av de företag som följer Koden. Den 
ger även företagen en möjlighet att genom benchmarking sätta nivån på den egna 
rapporteringen. Författarna ansluter sig därför till att tävlingen kan bidra till en gynnsam 
utveckling av praxis på området. Att endast en femtedel av de undersökta bolagen visade en 
låg ambition i sin rapportering finner författarna vara anmärkningsvärt. Detta borde tyda på 
att bolagsstyrning är ett viktigt ämne för företagen på dagens marknad.  

6.1.6. Intern kontroll 
”Jag kan få lite känslan ibland att det är en ’Jesuseffekt’ över intern kontroll - alla 
pratar om den men ingen har sett den.” 

Ingemar Lock, Ernst & Young 
 
Begreppet intern kontroll är inte helt lätt att förklara, och innebär troligtvis inte samma sak för 
olika personer. Ett tydligt exempel på detta är Locks citat ovan. Vidare håller författarna med 
Strid om att det är viktigt att förstå att intern kontroll inte bara fokuserar på det kontrollerande, 
då det är en översättning på internal control som även inbegriper styrning. 
 
Vid utformningen av modeller och/eller regelverk för intern kontroll är det väsentligt att 
tekniska begrepp instiftas, för att underlätta användarens förståelse för innebörden av en god 
intern kontroll. Lock bekräftar detta genom att påpeka att det finns ett behov av att ha ett 
gemensamt språk när det talas om ett redan så komplicerat ämne. Författarna tror dock att 
genom att reducera begreppet till tekniska termer eller modeller, så faller en del av 
innebörden bort. Den interna kontrollen förefaller vara mycket mer komplex än vad till 
exempel COSO och SOX reglerar. Detta stöds av Eklunds uttalande att ett COSO-ramverk 
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inte är användbart i deras praktiska arbete med intern kontroll. Den kan istället användas 
som ett sätt att kommunicera och påvisa var i verksamheten brister finns, samt var ytterligare 
ambitioner måste läggas. På så sätt är det mer av ett uppföljningsinstrument, men kan även 
vara användbart för benchmarking gentemot andra företag. Jacobsson menar att vid 
instiftandet av nya lagar, såsom SOX, är risken dessutom stor att det är fel representanter 
som är med och utformar reglerna. Jurister tas in för att se till att lagen ska bli generellt 
tillämpbar, istället för att det är bolagen som ska tillämpa lagen som får ta del av frågan. 
Lagen kan i och med detta tendera att bli ett slag i luften, det vill säga att den blir alltför 
komplicerad för att kunna användas i praktiken.  
 
Jacobsson och Eklund är överens om att varken SOX eller Koden reglerar all riskhantering 
som är nödvändig i bolagen. Koden går i och för sig ett steg längre och ser till hela den 
interna kontrollen, men uttalar sig inte om hur denna kan utvärderas. Detta gör att behovet 
uppstår av att använda ett ramverk eller utvärderingsverktyg såsom COSO. Att riskhantering 
har blivit en allt viktigare fråga i företagen visas av COSO -92’s utvidgning till ERM, då den 
senare innefattar fler riskområden och ytterligare komponenter för att hantera dessa. 
  
Det är viktigt att det ges utrymme för företagen att själva bestämma vad som innefattas i 
begreppet intern kontroll. Detta inkluderar vilken nivå de lägger sin interna kontroll på, och 
hur de skall nå denna. Eklund påpekar att det i SOX ges utrymme för detta. Detta stöds inte 
helt av Hellmans uttalande om att ett enskilt företag inte kan bestämma vad intern kontroll är 
för dem när resten av näringslivet anser något annat. Skillnaden mellan dessa uttalanden 
tror författarna är skillnaden mellan en teoretisk och en praktisk aspekt på regelverk och 
utvärderingsverktyg. Detta stöds av dessa respondenters syn på risk, som även den är 
teoretisk respektive praktisk. Som tidigare sagts så kan viktiga delar av den interna 
kontrollen falla bort vid en alltför teknisk syn på begreppet. 
 
Ouchi ser tillfällen då det inte är möjligt att styra genom att förvänta sig ett visst resultat eller 
beteende i ett företag. Då kan företaget istället använda ett styrmedel som inkluderar 
värderingar, normer och förväntningar, något som författarna tolkat som företagskultur. 
Genom att socialisera organisationens medlemmar till att göra organisationens normer och 
värderingar till sina egna, arbetar de i enlighet med företagets uppsatta mål utan behov av 
mätverktyg. Eklund påpekar vikten av att ha en stark och ändamålsenlig företagskultur i 
organisationen. De finner att en företagskultur kan utgöra ett tillräckligt bra verktyg för att 
motverka scenarier som i förlängningen skulle kunna utgöra negativa aspekter för det egna 
företaget. Författarna tror att det är detta som till stor del utgör skillnaden mellan en teoretisk 
och en praktisk aspekt på intern kontroll. Trots att COSO-ramverken inbegriper en 
grundläggande kultur i företaget, är den begränsad till ledningen och hur de kommunicerar ut 
sin filosofi.  
 
Även Bäckström och Persson knyter an till resonemanget huruvida en god intern kontroll kan 
regleras fram. De ser risken med att ge en alltför generaliserad bild av företagen, något som 
författarna tidigare har nämnt är en nödvändighet för att regel- och ramverk ska bli vida 
tillämpbara. Detta ger dock en alltför förenklad, och därmed felaktig bild av verkligheten. 
Vidare ser författarna en likhet mellan deras uttalande om att företagsledarnas beteende 
måste sitta i väggarna, och Eklunds uttalande om vikten av en fungerande företagskultur. 
Lock påpekar att det är lätt att se det som att lagstiftade krav driver på utvecklingen inom den 
interna kontrollen. Dock anser han att mer aktiva ägare bidrar till lika stor del, och att 
marknadens förändring gör det svårt att förutsäga framtida utmaningar. Dessa faktorer anser 
han bidrar till en lyckad form av intern kontroll. 
 
Arbetet med Koden bygger, bland annat, på tron att en tydligare ansvarsfördelning främjar 
förtroendet för näringslivet. Detta för att tydligare gränser medför att konflikter kan undvikas, 
eller hanteras bättre. (SOU 2004:47 s.19) Vid en tydligare ansvarsfördelning kan det finnas 
en bättre förankrad förståelse för de kontroller som behöver finns på plats. En person som är 
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ansvarig för ett visst område vill naturligtvis inte att felaktigheter ska kunna gå igenom där. 
Ett sådant scenario skulle kunna leda till personliga förluster, exempelvis att han eller hon 
förbises vid befordringsmöjligheter eller löneförhöjningar. En förståelse för de rutiner som 
måste utföras medför att de inte bara prickas av att de är genomförda. Därmed blir de mer 
integrerade i det dagliga arbetet. Regelverken kan på detta sätt hjälpa till att förankra 
företagets kultur då denna medarbetares värderingar i förlängningen borde komma att 
sammanfalla med företagets värderingar. 
 
I ett företag tydliggör respondenterna hur osynlig deras riskhantering är, då den är inbyggd i 
de vardagliga arbetsprocesserna, och därmed inte syns på ytan. Författarna ser 
riskhantering som en stor del i den svenska betydelsen av begreppet intern kontroll, då 
denna är till för att reducera riskerna att organisationen arbetar i en annan riktning än den, av 
företagsledningen, tilltänkta. Detta stöds av, som tidigare nämnts, utvecklingen av ramverket 
COSO -92 till ERM. Om respondenternas uttalande stämmer så anser författarna att 
riskhanteringen i bolaget verkar väl förankrad hos de enskilda medarbetarna, kanske genom 
den förståelse som nämns ovan. Detta skulle kunna ses som ett uttryck för att företaget har 
en väl fungerande intern kontroll i denna bemärkelse. Det engelska begreppet internal 
control tolkar författarna som att det även inbegriper risken att företagsledningen utarbetat 
övergripande mål som inte är de, för organisationen, mest fördelaktiga. Det vill säga att 
ledningen styr företaget i fel riktning. 
 
Svårigheten med detta är att det, trots allt, kommer att finnas brister i den personliga etiken 
hos organisationens individer. Som Bäckström och Persson (2004) påpekar så kan inte gott 
omdöme, etik och moral regleras fram. Ofta har det varit just brister i den personliga etiken 
som lett till företeelser som varit förtroendeskadliga för näringslivet. (SOU 2004:47 s. 141) 
 
Juryn för Öhrlings PwCs ovan nämnda tävling har uppmärksammat ett avsnitt ur Skandias 
årsredovisning som lyder: 
 

”Det är i den övergripande dagliga styrningen av verksamheten som 
aktieägarnas intressen verkligen står på spel. Och det är här som kvaliteten i 
styrningen avgörs. Det är i hög grad en fråga om ledningskultur. Regelverk, 
styrningsverktyg och kontrollinstrument är föga värda om de inte används. Det 
var just brister i tillämpningen och uppföljningen, inte brist på regler och policies, 
som orsakade många av Skandias tidigare styrningsproblem. Intentionerna var 
goda och principerna för ägarstyrning var det inget större fel på. Problemet var 
att de inte i alla avseenden efterlevdes och följdes upp.” 

(Öhrlings PwC, 2005 s. 9) 
 
Avsnittet kommenterades av juryn som en visad förståelse för sambandet mellan förtroende 
och bolagsstyrning. Författarna håller inte helt med i detta påstående. Vikten av uppföljning 
finns med som en komponent i COSO-ramverken, som borde ingå i de av Skandia 
uppradade regleringsformerna. Till och med i aktiebolagslagen 8:3 påpekas styrelsen ha en 
tillsynsskyldighet som inte kan överlåtas, något som kan uttolkas som uppföljning. (FAR, 
2004b s. 38) Detta är alltså inte något som faller utanför nämnd reglering. Däremot ser 
författarna en poäng i uttalandet om brister i tillämpningen. Eklund har i uppsatsen uttalat sig 
om att resultatet som fås i de inbyggda kontrollerna inte kan vara bättre än organisationen i 
sig. Om det bara fångas upp fel i dessa är det ett tecken på att bakomliggande styrningen är 
ineffektiv. Det måste alltså ligga lika mycket fokus på bakomliggande processer, som på 
kontrollerna i sig. Detta tycker författarna kan kopplas till uppföljning och tillämpning av 
regelverk. Finner företaget i en uppföljning att regelverkens tillämpning eller efterlevnad är 
bristfällig, måste grundläggande förändringar genomföras. Det räcker alltså inte att endast 
konstatera en brist. Tidigare har även påpekats att författarna ser en skillnad mellan en 
ledningskultur, som ramverken tar upp, och en företagskultur, som är ett större begrepp och 
som borde innefatta hela företaget. 

 - 40 -    



 – ANALYS & SLUTSATS – 
 

6.2. Slutsatser 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur väl SOX och Koden är harmoniserade. Den inledande 
frågeställningen om krockar mellan regelverken har frångåtts då det inte verkar finnas några 
betydande problem för företag att lyda under båda regelverken.12 För ett SOX-bolag innebär 
inte Koden, vad författarna kan se, någon ytterligare arbetsbörda. De enda som påverkas är 
styrelsen som i svenska bolag har det yttersta ansvaret, medan SOX ytterst håller CEO och 
CFO ansvariga.  
 
Den största likheten i regelverken är att de avser att uppnå samma sak – en förbättrad intern 
kontroll, samt en ökad transparens i de berörda bolagen. Skillnaden ligger dock i på vilket 
sätt de skall uppnå sitt mål. SOX ger ett bättre tryck genom att den är lagstiftad, men Koden 
ger en större förståelse och förankring genom sin självreglerande karaktär, och uppnår därför 
en lojalitet. Detta uppfattar författarna som en skillnad mellan att bli tvingad och att bli 
”lockad” till en bättre intern kontroll. Ett tvång är något som kommer utifrån, medan en 
”lockelse” består av ett yttre incitament, men som kräver ett internt intresse. En avsaknad av 
positiva aspekter med att följa Koden skulle dock kunna leda till att även den kan ses som en 
påtvingad bättre intern kontroll. Belöningen borde vara marknadens positiva reaktioner. Här 
anser författarna att media har ett ansvar att lyfta fram de bolag som visar ett engagemang 
att efterleva Koden, och inte bara lyfta fram bolagens brister i detta. I dagsläget ser 
författarna en möjlighet i att Öhrlings PwCs tävling ”Bästa bolagsstyrningsrapport” kan 
komma att utgöra en positiv aspekt på efterlevnad, för marknaden att ta del av. Avgörande 
blir dock hur marknaden skall få reda på resultaten av denna. Författarna tror att medias 
hjälp kan komma att krävas även i detta avseende.  
 
Koden kommer troligtvis inte, och bör inte enligt författarna, i sin helhet tas in i lagstiftningen. 
Den mest negativa aspekten med att lagstifta hela Koden skulle vara att dess nuvarande 
höga nivå då behöver sänkas. Brister företagen i sin efterlevnad kan istället enstaka regler 
lagstiftas för att till större del kunna behålla de positiva aspekterna med självreglering, och 
inte riskera det negativa med en lagreglering. I dagsläget kan ett företag i princip förklara sig 
ur varje regel i Koden, vilket kan göra regelverket urvattnat. En tanke från författarnas sida är 
att ta in till exempel rapporteringskravet och underskriftsmeningen i årsredovisningslagen. 
Det skulle medföra att företagen inte längre kan avvika från dessa regler. Detta är, enligt 
författarna, de viktigaste delarna av regelverket då de är en förutsättning för transparensen, 
och borde därför inte gå att avvika ifrån. Vägledningar för hur rapporterna ska utformas kan 
ändå finnas i nuvarande form, vilket möjliggör förändringar i takt med praxis.  
 
I skrivandets stund råder en skillnad mellan regelverken gällande revisorns egen granskning 
av den interna kontrollen. Detta borde medföra att de svenska reglerna ger ett större 
utrymme för risktagande i vad rapporten för intern kontroll avseende finansiell rapportering 
grundas på. Marknadens krav på ett uttalande från revisorn om den interna kontrollen, kan 
ses som en minskad tillit till företagen. Revisorns uttalande borde medföra att styrelsen vill 
ha starkare grund för sitt eget uttalande. Genom detta närmar sig också Koden SOX.  
 
Troligtvis kommer den ytterligare informationen i företagens reglerade rapportering ha 
begränsad betydelse för investerare på den svenska marknaden. Alternativet skulle vara att 
ingen ny information av vikt kommer ut, vilket då ger utrymme för att ifrågasätta om 
regelverken verkligen ger en ökad transparens. Investerarna kommer då endast att 
koncentrera sig på den finansiella informationen i årsredovisningen som de hade tillgång till 
redan innan Kodens införande. Denna utveckling skulle dock vara olyckligt och skulle i så fall 
innebära att bolagens incitament till att följa Koden skulle kunna försvinna och därmed 
riskerar Koden i sin nuvarande tappning att bli urvattnad. Kodgruppens tanke med att Koden 
ska leda till en bättre bolagsstyrning i Sverige kommer därmed också gå om intet.  

                                                 
12 Detta gäller inom uppsatsens avgränsning till specifika regler i regelverken. (Se uppsatsens avsnitt 1.2.1.) 
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Uppsatsens sista frågeställning behandlade huruvida en god intern kontroll kan uppnås i ett 
företag genom att enbart implementera en avsedd reglering. Detta ställer författarna sig 
kritiska till. Den interna kontrollen måste vara förankrad i företaget och likt en företagskultur 
sitta i företagets väggar. Det tar lång tid att få en organisation att arbeta efter samma mål och 
kunna kommunicera ut etiska värderingar och ledningsfilosofier i organisationen. Lagregler 
kan anses som lätta att pricka av, men då finns risken att det bakomliggande syftet att uppnå 
en god intern kontroll förfaller. Det går inte heller att använda komponenter i ett ramverk, så 
uppradade som de är i en modell, i ett praktiskt arbete med intern kontroll. Det är istället en 
process där komponenterna integreras i varandra i vardagen. Eftersom intern kontroll är 
svårdefinierat är det även svårt att upprätta mätinstrument som säger att företaget har en 
tillfredsställande nivå på denna. Därför kan det vara bättre att styra i enlighet med företagets 
värderingar och mål, istället för att styra till ett visst beteende eller resultat. Med andra ord 
kan det bästa sättet vara att förankra en viss företagskultur. Inom SOX finns utrymme för 
företagen att själva bestämma vad som är intern kontroll för dem. Detta borde vara mer 
påtagligt i den mindre reglerade Koden.  
 
Kodgruppens tanke med en självreglerande karaktär på Koden tycker författarna är god. Det 
råder dock brister i två av Kodens fyra bakomliggande huvudstrategier. (se uppsatsens 
avsnitt 4.2.1.) Författarna ställer sig kritiska till om Koden medför en ökad transparens, samt 
om en balans i förtroendetriangeln verkligen uppnås. Om marknaden inte tar del av, 
alternativt inte väger in, rapporterna i sina investeringsbeslut medför detta att upptäcktsrisken 
blir minimal samt att marknadens sanktionsmöjligheter försvinner. Det finns alltså ett större 
utrymme för bristfällig efterlevnad av Koden, i jämförelse med SOX, men den svenska 
kulturen talar för att företagen kommer att följa reglerna i alla fall. En tendens finns dock att 
Koden närmar sig SOX, vilket kan tyda på att den svenska tillitskulturen inte längre är 
tillräcklig. Författarna anser det därför nödvändigt att Koden ligger i Stockholmsbörsens 
noteringsavtal, för att på så sätt säkerställa ett efterlevnadstryck. Denna sanktionsmöjlighet 
bör dock endast användas som en sista utväg. 
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7. Avslutande diskussion 
Under denna rubrik presenteras författarnas tankar och reflektioner beträffande 
uppsatsprocessen. Även de tankar om uppsatsämnet som inte haft tillräcklig grund i 
teorin/empirin, och därmed kan anses vara av mer spekulativ karaktär, tas upp i avsnittet. 
Dessa kan ändå anses vara värdefulla för läsaren. Avslutningsvis tas de frågeställningar upp 
som inte har kunnat undersökas inom ramen för uppsatsen. Dessa anser författarna vara 
intressanta för vidare forskning 
 
Uppsatsen som nu presenterats är den första författarna skrivit av detta slag. Detta har 
inneburit att många nya erfarenheter och värdefulla kunskaper har erhållits på vägen fram till 
det färdiga resultatet. Kunskaperna har under processens gång ständigt utökats, både 
gällande regelverken, men även avseende uppsatsprocessen i stort. De otaliga diskussioner 
som bedrivits författarna emellan är något som varit mödan värt, när avsnitt för avsnitt senare 
kunnat färdigställas. Det valda uppsatsämnets aktualitet har troligtvis underlättat kontakten 
med näringslivet och därmed ökat möjligheten till att snabbt boka in intervjuer med kunniga 
personer inom ämnet. Detta har varit till stor hjälp samt medfört att författarna fått ökad 
inspiration till att ytterligare utvidga kunskaperna. Kontakten med näringslivet har även 
bidragit till att författarna kunnat få en praktisk aspekt på tidigare teorietiska kunskaper, vilket 
varit bland det roligaste inslaget i hela uppsatsprocessen.  
 
Vid sidan av den redovisade analysen har författarna haft ett flertal tankar och funderingar, 
som dock saknar tillräcklig grund för analys. Den främsta funderingen har varit huruvida en 
stark företagskultur kan vara tillräckligt för att åstadkomma en god intern kontroll i ett företag. 
Författarna tror att det kan vara tillräckligt att samtliga medlemmar av organisationen delar 
företagsledningens värderingar som i längden är gynnsamma för företaget, samt att de 
arbetar för att skapa värde för aktieägarna. Författarna anser dock att det finns problem 
relaterat till detta. Tidigare i uppsatsen har begreppet intern kontroll presenterats som mycket 
abstrakt, en liknande problematik finns med begreppet företagskultur. Detta begrepp är minst 
lika abstrakt och komplext för någon utomstående från organisationen. Det är därmed svårt 
för företaget att kommunicera ut till en blivande aktieägare att de har en stark företagskultur, 
som i längden ger en god intern kontroll. Denna faktor motiverar kanske därför legitimiteten 
att använda sig av regelverk för intern kontroll, för att på så sätt ha möjlighet att 
kommunicera ut budskapet till externa intressenter. 
 
Trots att marknaden inte förväntas ta del av eller reagera på den nya information som ges ut 
av företagen har författarna funderat på om en förändring av attityd mot företagen, som skall 
lyda under regelverken, ändå kan utläsas. Spekulanter vet att ämnena bolagsstyrning och 
intern kontroll finns uppe på bordet i dessa bolag och alltså inte är något som kan ignoreras 
av ledningen. Möjligheten finns då att spekulanterna blir generellt mer intresserade av att 
investera i ett företag som lyder under ett regelverk, än ett som inte gör det.  
 
I takt med att författarna genomfört intervjuer, samt tagit del av de teorier som är kopplade till 
uppsatsen, har ytterligare frågeställningar uppdagats. Dessa har dock antingen inte ansetts 
ligga inom ramarna för uppsatsen, eller så har den avsedda tiden för uppsatsen begränsat 
möjligheten för att ytterligare utreda dessa. Författarna anser dock att de skulle vara 
intressant för vidare forskning i ämnet.  
 
Uppsatsen har åskådliggjort de stränga straff som enligt SOX väntar CEO/CFO vid ett 
felaktigt intygande av företagets finansiella rapportering. Agentteorin säger att, agenten 
(CEO/CFO) kräver incitament av något slag för vara villiga att ta över delar av risken från 
principalen (ägarna). Kopplat till ett aktiemarknadsbolag innebär detta att varje aktieägare tar 
en risk genom att investera pengar i bolaget, en risk som sedan förväntas bringa avkastning 
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på investeringen. I och med underskriftsmeningen garanterar CEO/CFO att den finansiella 
informationen är korrekt. Frågan är om de, genom sin underskrift, tar en större risk än 
tidigare? Om så är fallet, kräver de då en större ersättning för detta högre risktagande? 
 
Den andra frågeställningen rör kanske inte ämnet ekonomi så mycket som den rör etnologi, 
och, i ett vidare perspektiv, juridik. Uppsatsen har berört några av de skillnader mellan 
svenska och amerikanska förhållanden, vilka har bidragit till att de nationella 
bolagsstyrningsreglerna antingen har lagstiftats eller självreglerats. Det skulle vara intressant 
att vidare forska i hur dessa skillnader i grunden uppstod. Enligt författarna finns tendenser 
att Koden närmar sig SOX. Är detta ett resultat av att den svenska tillitskulturen, som Hult 
benämner den, håller på att försvinna? I ett vidare perspektiv kan det då diskuteras huruvida 
Sverige går mot en framtid bestående av mer lagreglering och mindre självreglering. 
 
Den sista, och kanske mest självklara, frågeställningen rör hur Koden anammas. Detta 
inkluderar om företagen följer Kodens regler i den form det är tänkt, hur rapporterna utformas 
och (kanske först när praxis är satt) hur marknaden reagerar på dessa. Denna forskning kan 
bedrivas både på kort och på lång sikt. Med andra ord är det en högst aktuell fråga hur 
Koden kommer att utvecklas med tiden. 
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Bilagor 
Bilaga A – Företag under båda regelverken 
Nedan har författarna sammanställt de företag som i skrivandets stund är tilltänkta att lyda 
under både Sarbanes-Oxley Act of 2002 och Svensk kod för bolagsstyrning. Dessa har 
tagits fram genom att jämföra de 78 företag som skall lyda under Koden med de 13 företag 
som var registrerade hos SEC den 31 december, 2004. Resultatet åskådliggörs i tabellen 
nedan: 
 

A B Electrolux 
A B SKF   
A B Volvo   
Alfa Laval Special Finance AB   
Swedish Match AB   
Tele2 AB   
Telefonaktiebolaget L M Ericsson   
Teliasonera AB   

Tabell 2 Företag som lyder under både SOX och Koden (Stockholmsbörsen, 2005a; SEC, 2004 s. 26) 
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Bilaga B – SOX 302 
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(PCAOB, 2002 s. 777-778)  

 - 52 -    



 – BILAGOR – 
 

Bilaga C – SOX 404 

 
(PCAOB, 2002 s. 789)  
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Bilaga D – SOX 906 

 
(PCAOB, 2002 s. 806)  
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Bilaga E – Presentationer av föreläsare 
Nedan presenteras de föreläsare som författarna haft förmånen att lyssna till under 
deltagande vid seminarier och förläsningar. En sammanställning av den mest relevanta 
informationen från respektive tillfälle finns under uppsatsens avsnitt 5.1.  
 

Ingemar Lock är Senior Manager på Ernst & Young och arbetar med rådgivning 
inom avdelningen Business Risk Services. Han höll den 21 oktober ett föredrag 
under Thomson Faktas Kreditdag 2005 titulerat ”Intern kontroll enligt SOX404 
och Svensk kod för bolagsstyrning – lika som bär eller ingifta kusiner?” 
 
Anders Hult är Partner på Deloitte och ansvarar för avdelningen Enterprise Risk 
Services. Han höll den 24 oktober 2005 en föreläsning på Stockholms 
Universitet titulerad ”Svensk kod för bolagsstyrning”. 
 
Helene Strid är Senior Manager på KPMG och arbetar som konsult med 
specialitet bolagsstyrning och Koden. Hon höll den 27 oktober 2005 en 
föreläsning på Stockholms Universitet titulerad ”Svensk kod för bolagsstyrning”. 
  
Anders Tagde har arbetat 11 år som revisor på KPMG och de senaste två åren 
på avdelningen Capital Markets som specialiseras mot amerikansk redovisning 
och granskning av intern kontroll enligt Sarbanes-Oxley. Han höll en föreläsning 
på Stockholms Universitet den 27 oktober 2005 titulerad ”Overview of Sarbanes-
Oxley”. 
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Bilaga F – Intervju med Martin Hellman – Öhrlings PwC 
Martin Hellman (nedan MH) har en examen från Handelshögskolan och har arbetat på 
Öhrlings PwC i 6 år. Han är manager och tillhör en avdelning som är specialiserad på 
riskhantering och intern kontroll. Hälften av avdelningen arbetar med revisionsstöd och 
hälften med rådgivning och konsultuppdrag. MH jobbar främst med SOX-frågor och är med 
och koordinerar SOX frågorna inom svenska PwC.   
 
Riskbegreppet 
MHs syn på risk är som en oförutsedd framtida händelse som kan påverka en organisations 
förmåga att uppnå sina mål. Han poängterar att i Sverige ses risk som en oförutsedd negativ 
framtida händelse. För att hantera risk bör man gå från det stora till det lilla. Med detta 
menar han att innan man ”grottar” ner sig i detaljerade kontrollbeskrivningar på transaktions- 
och processnivå, bör man göra en riskbedömning för att identifiera företagets största risker 
till att något kan gå snett. Därefter kan man se över vilka övergripande kontrollstrukturer 
företaget kan ha.  
 
Regelverkens bakgrund och skillnader 
Om ett bolag omfattas av SOX finns det inget utrymme för följ eller förklara. Det är en 
tvingande lagstiftning för alla SEC-registrerade bolag och det är bara följa som gäller. Koden 
är däremot självreglerande och det finns inga straffsanktioner relaterade till den. Det är alltså 
inget brott enligt svensk lag att inte följa Koden. Gör företagen däremot överträdelser mot 
SOX, som är en federal lag, följs de av straffsanktioner. Istället är tanken bakom Koden att 
den skall bli praxisstyrd, och att företag som inte följer Koden skall dömas av media och 
allmänheten.  
 
I SOX skall den operativa ledningen uttala sig om bolagets interna kontroll, medan rapporten 
i Koden skall skrivas av styrelsen. Granskningen av den interna kontrollen skiljer sig också. I 
SOX skall revisorn uttala sig om ledningens rapport om intern kontroll, men även uttala sig 
om den interna kontrollen i sig. I Koden uttalar sig revisorn endast om huruvida styrelsens 
uttalande i rapporten över intern kontroll stämmer, inte om kvalitén på den interna kontrollen. 
Anledningen till detta tror MH är att Sverige sedan tidigare tittat mer övergripande på intern 
kontroll. Sverige har till skillnad mot USA haft lagstadgad förvaltningsrevision, vilket gjort att 
intern kontroll även tidigare granskats av revisorn. Denna granskning är dock av mycket 
mindre omfattning än den som regleras i SOX. USA har därmed gått från ytterlighet till 
ytterlighet när det gäller intern kontroll; från att inte haft någon granskning alls till att det är 
oerhört reglerat.  
 

”Företaget själv kan aldrig säga att: jag tycker att intern kontroll är den här 
kaffekannan – [när] alla andra i världen säger att det är hela bordet – då måste 
du utvärdera i enlighet med hela bordet.” 

Martin Hellman, Öhrlings PwC 
 
Kodens motsvarighet till SOX 404 är 3.7.2. Likheterna i dessa paragrafer är att bolagen skall 
uttala sig om den interna kontrollen, samt hur väl den har fungerat. Båda regelverken har 
begränsat uttalandet till den finansiella rapporteringen. Rapporterna skall sedan granskas av 
bolaget revisor. Skillnaden är att SOX ställer krav på att utvärderingen av den interna 
kontrollen skall göras utifrån ett erkänt ramverk, vilket SEC uttolkade som COSO. Företaget 
kan enligt SOX inte själva bestämma vad intern kontroll är för dem. 
 
I Koden nämns ingenting om att interna kontrollen skall utvärderas kring ett vedertaget 
ramverk. Detta gör att det i Koden endast uttalas huruvida den interna kontrollen fungerat 
väl medan SOX talar om ”Significant Deficiencies” och ”Material Weaknesses”. 
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MH tror dock att de företag som har implementerat SOX även kommer utvärdera den interna 
kontrollen i Koden utifrån COSO.  
 
Positivt respektive negativt med att lagstifta respektive självreglera 
Det positiva med lagstiftning på området är att ingen kan komma och säga att det inte är ett 
viktigt område. Det blir ett helt annat tryck av lagstiftning, när det blir lag blir det på allvar, 
mycket beroende på att det ligger sanktioner bakom lagstiftning. Flera företagsledare har 
sagt att de eftersatt den interna kontrollen och att lagen kommer att medföra bättre ordning 
och reda i företagen. Det som kan vara negativt med den kravställda lagstiftningen är att 
företagen inte ser nyttan med att ha en bra intern kontroll. Risken finns att de gör jobbet för 
stunden, vilket kan medföra att det ses som ett rent administrativt jobb, det vill säga att saker 
bara prickas av när de är utförda. Det positiva med självreglering är att företagen kommer 
känna större lojalitet mot Koden, eftersom de själva vill reglera hur saker skall vara och hur 
de uppfattas utåt. Det negativa med självreglering är dock att Koden inte får samma tryck 
som om den lagstiftas. 
 
Regelverkens utveckling 
MH tror inte att det kommer bli en svensk SOX av Koden. Det är bara att vänta och se hur 
praxis utvecklas på området. En lagstiftning skulle möjligtvis kunna vara aktuell om bolagen 
skulle strunta i att följa Koden och endast se den som en paragrafavprickare. 
  
Respitåret 
MHs uppfattning är att bolagen har fortsatt enligt plan och utfört sitt SOX-arbete som att det 
vore skarp- år 2005. Den extra tiden har givit företagen möjlighet till ytterligare 
dokumentation och testning och en chans att komma tillrätta med det som inte fungerar. 
 
Företagens mottagande av regelverken 
Koden har, enligt MH, övervägande uppfattats positivt, även om det finns de som varit 
negativa och rädda för en kostnadsdrivande detaljutformning av praxis. Gällande SOX är det 
olika reaktioner beroende på vilka inom företagen som tillfrågas. Det finns en annan 
förståelse för SOX hos koncernledningarna, eftersom CEO och CFO kan råka illa ut har de 
förstått allvaret i lagen. Däremot har medarbetarna som befinner sig lite längre ner i 
organisationen möjligtvis inte samma klarhet i vad SOX innebär, för dem medför SOX mest 
ökade arbetsuppgifter. 
 
Maturity Framework. – 5 nivåer av intern kontroll 
Innan implementeringen av regelverken befann sig företagen generellt sett på en nivå av 
intern kontroll som låg mellan Informal och Standardized. Efter det att regelverken har 
implementerats kommer nivån för de flesta bolag att höjas till Monitored. MH anser att 
företagen bör ligga på Monitored, eftersom det är på den nivån som bolaget vet att 
kontrollerna fungerar och att alla COSO-komponenterna är på plats. Efter att ha uppnått 
denna nivå, bör företagen sedan sträva efter att göra den interna kontrollen så 
kostnadseffektiv som möjligt, vilket kommer att betyda att de hamnar på nivån Optimized. 
 
Kostnad för implementering samt upprätthållande 
Revisionskostnaden för SOX var fördubblad i USA första året. För företagen kommer det 
innebära en stabil kostnad för att upprätthålla SOX 404. MH tror dock att kostnaden kommer 
att minska år 2 och framåt. 
 
Extra resurser för Koden 
För de företag som gjort SOX 404 krävs det, enligt MH, inga extra resurser för att även 
rapportera enligt Koden. SOX 404 ställer högre krav på den interna kontrollen än Koden, 
vilket gör att bolagen, genom att se på det från en annan synvinkel, kan använda sig av 
samma arbetsmaterial. 
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Företagens arbete med Koden fram till bolagsstämman 2006 
MHs uppfattning är att företag just nu håller på att sätta upp projekt för utvärderingen av den 
interna kontrollen. De bedömer risker och gör övergripande analyser enligt COSO. Det 
kommer dock att variera mellan olika bolag hur långt de har kommit i sitt kodarbete. På 
grund av den begränsade tid som är kvar tills den första rapporteringen enligt Koden, 
betvivlar han att företagen hinner utföra en substantiell utvärdering över den interna 
kontrollen. Därför kommer styrelsens rapport troligtvis inte innehålla något uttalande om hur 
väl den interna kontrollen har fungerat, utan istället utgöra en beskrivning av hur långt 
företaget kommit i sin utvärdering av intern kontroll. 
 
Möjlig jämförelse mellan bolag  
Innan någon praxis är satt på hur rapporterna över intern kontroll skall se ut, kommer det 
vara svårt att jämföra rapporter mellan två företag. Arbetet bakom rapporterna kommer i 
början att vara av varierande grad och således även rapporterna. Efter några år tror MH att 
det eventuellt kan gå att jämföra rapporter mot varandra.  
 
Marknadens reaktioner på ny information 
Det går, enligt MH, endast att spekulera i varför reaktionen i aktievärdet på börsen var så 
pass liten, när rapporterna över den interna kontrollen presenterades i USA. Möjligtvis ansåg 
inte de investerare som tog del av rapporten att de materiella svagheterna var så allvarliga, 
utan att företagen hade kontroll över situationen.  Alternativt kanske företaget redan tidigare 
hade flaggat för svagheterna, vilket gjorde att investerarna hade förväntat sig och tagit 
hänsyn till att dessa skulle presenteras. Ett tredje scenario kan ha varit att investerarna inte 
förstod vad de materiella svagheterna innebar. MH tror att det var en kombination av detta. 
 
Att bolaget har materiella svagheter betyder inte att ett fel har funnits i räkenskaperna, 
svagheten presenterar bara möjligheten att fel kan ha förekommit. Det första året har 
revisionen, enligt MH, inte varit lika integrerad som planerat. Detta har ibland resulterat i att 
den finansiella revision som bedrivs vid sidan om rapporteringen om intern kontroll, 
presenterar siffrorna i sin ordning. Innebörden av detta är att det i vissa fall har presenterats 
två uttalanden bredvid varandra, där det ena uttalandet uppger att det kan finnas 
felaktigheter i siffrorna och det andra meddelar att siffrorna är tillförlitliga. 
 
MH anser att det är svårt att säga hur den svenska marknaden kommer att reagera på den 
ytterligare information som presenteras för dem, i form av bolagsstyrningsrapporten och 
rapporten över intern kontroll. Enligt olika typer av ratingbolag i USA, kommer vissa 
materiella svagheter anses vara värre än andra. De svagheter som rör vanliga finansiella 
processer såsom inköp, löner och skatter, vilka företagen rimligen verkar ha koll på och ha 
möjlighet att lösa, anses inte vara så allvarliga och påverkar därmed inte ratingen. Däremot 
anses svagheterna rörande kontrollmålen såsom Code of conduct, bristfällig koll på 
redovisningsreglerna, inkompetent personal eller bedrägerier i ledningen komma att påverka 
ratingen, vilket enligt MH är en rimlig uttolkning.  
 
I SOX finns vissa fasta hållpunkter angående vad som skall ingå i ledningens rapport 
avseende intern kontroll, vilket gör att rapporterna ser ganska lika ut i sin struktur. Nu 
kommer vägledningen till Koden, men hur de svenska företagen rapporterar kommer 
troligtvis att variera väldigt i början, främst i form av hur djupt eller hur brett man gått och 
huruvida man utvärderat den interna kontrollen utifrån ett visst ramverk eller inte. Det 
kommer att vara svårt att uttolka betydelsen av vad som är en väl fungerande intern kontroll. 
Koden har lämnat upp till styrelsen själv att avgöra hur mycket de skall göra, varav MH tror 
att varje rapport kommer att bli mer individuell i Sverige och att det kommer att bli svårt att 
jämföra två rapporter med varandra. Jämförelser av rapporter var även svårt i USA, men där 
gjorde revisionsbyråerna uttolkningar som var ganska likartade på vissa punkter vilket gjorde 
dem hyfsat likartade.  
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Bilaga G – Intervju med Peter Strandh – Ernst & Young 
Peter Strandh (nedan PS) började sin karriär på Arthur Andersen. Han är auktoriserad 
revisor samt Certified Internal Auditor. Sedan 1997 arbetar PS på Ernst & Young, där han är 
Partner och ansvarar för Risk Advisory Services 
 
Riskbegreppet 
PS (Ernst & Young) arbetar med risk utifrån följande utgångspunkt. Bolag utgår från en 
strategi, vilken medför olika typer av risker. För att hantera dessa risker måste bolagen se till 
att rätt sorts processer finns på plats. Riskerna kan bestå av strategiska risker, operationella 
risker och finansiella risker. Ernst & Young hjälper företagen med utvärdering av hur deras 
riskbild ser ut, följa upp hur den förändras med tiden, samt förbättra deras processer för att 
säkerställa att bolaget skall kunna genomföra sin strategi.  
 
Regelverkens bakgrund och skillnader 
Efter de uppdagade företagsskandalerna var det politiska klimatet ansträngt i USA. Därför 
var det, enligt PS, politiskt viktigt att få SOX lagstiftat. Tanken var inte att lagen skulle 
passera så ograverat som den gjorde, utan processen påskyndades av det faktum att 
WorldCom skandalen inträffade samtidigt som lagen stod färdigskriven. Det finns enligt PS 
flera anledningar till att SOX lagstiftades. Dels var de tvungna att vinna tillbaka marknadens 
förtroende och dels är de mer skadeståndsbenägna i USA, vilket kan ha bidragit till att de 
var ivrigare att lagstifta eftersom en lag gör det lättare att döma ut straff. 
 

”Att vara listad i USA - det skall vara en kvalitetsstämpel” 
Peter Strandh, Ernst & Young 

 
En annan viktig sak som sades vid införandet av SOX, var att det skulle ställas vissa krav på 
de bolag som är listade i USA. Detta skulle bidra till att återvinna investerarnas förtroende 
och utgöra en tydlig markering att det är den bästa kvalitén att vara listad i USA. 
 
Enligt SOX skall det finnas en bra process på plats för utvärdering av intern kontroll. PS 
säger att bolagen har uppfyllt sitt åtagande om de har en bra process på plats och har 
rapporterat identifierade materiella svagheter till marknaden. Företagets CEO/CFO kan då 
inte jagas i efterhand. Saknar företaget däremot en bra utvärderingsprocess och felaktigt 
rapporterar till marknaden att det inte finns några materiella svagheter i den interna 
kontrollen, då skulle CEO/CFO kunna bli straffade om det sedan smäller. 
 
Det är svårt att säga varför det blev en kod i Sverige istället för lagstiftning. PS tror att det 
beror på att det i Sverige finns en större tro på självreglering. USA är mer strikt och har mer 
långtgående detaljstyrning av redovisningsregler. I Sverige ville man ha ett mjukare 
alternativ av reglerad bolagsstyrning, och valde därför att instifta en kod istället för en lag. 
Det kan ses som en kulturell skillnad, att svenska företag kommer att följa Koden ändå. I 
Koden finns för närvarande inga egentliga straffsanktioner, de som möjligtvis skulle kunna 
ha synpunkter på varför företag inte följer Koden är Stockholmsbörsen. Sanktionen för detta 
skulle i så fall kunna bli att bolagen avnoteras från börsen eller hamnar på 
observationslistan.  
 
I de amerikanska skandalerna förlorade kapitalmarknaden pengar på grund av att bolagen 
bedrev bedräglig redovisning. Detta har inte varit anledningen till de svenska skandalerna. 
Skandia, vilken är den mest uppmärksammade svenska skandalen, handlade till största del 
om ersättningar till ledande befattningshavare. Detta medförde inte samma tryck från 
marknaden som i USA, vilket enligt PS är ytterligare ett skäl till varför Koden inte behöver 
lagstiftas. 
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En stor skillnad mellan SOX och Koden är, att SOX kräver att allt arbete skall vara klart inom 
en viss tid. Koden däremot är mer flexibel och tillåter tidsspann. Företagen har på så sätt 
möjlighet att dela upp arbetet och implementera Koden över tiden. 
 
Positivt respektive negativt med att lagstifta respektive självreglera 
PS anser att det positiva med lagreglering, är dess tvingande karaktär. Det positiva med 
SOX är att den blir enhetlig i och med att alla måste följa den. Det kan också ses som 
negativt att det är tvingande för företagen. Det frivilliga inslaget i självregleringen ger, i 
motsats till SOX, bolagen utrymme att utveckla Koden på sikt. Väljer företagen att göra 
mycket förklaringar finns dock risken att Koden kan bli urvattnad. 
 
Regelverkens utveckling 
Det är enligt PS för tidigt att säga huruvida Koden kommer att lagstiftas eller inte. Han tror 
inte det kommer att hända, men det beror på hur bolagen anammar Koden. Om många 
företag helt struntar i att följa Koden, finns möjligheten att kravet på lagstiftning kommer. För 
att detta skall hända måste det nog troligtvis inträffa en händelse efter det att bolaget gjort 
förklaringar ur Koden. 
 
En kritik mot SOX är att lagen skall hanteras lika för alla bolag oavsett storlek. Det pågår just 
nu ett arbete med att se över hur SOX skall hanteras för mindre företag. PS tror även att det 
kommer att utvecklas fler riktlinjer för hur företagsledningen skall utföra sitt arbete. SOX 404 
är här för att stanna och lagstiftningen på området kommer att förbli. Det kommer att ta 
bolagen 3-4 år att få SOX-arbetet riktigt bra och företagen kommer att arbeta smartare allt 
varefter de lär sig. Det kommer att läggas mer fokus på var i företagen riskerna ligger, och 
utvärderingen av verksamheten kommer förfinas. 
 
Respitåret.  
De flesta svenska bolagen påbörjade SOX-arbetet ordentligt under våren 2004 för att det 
skulle vara klart till slutet av 2005. Att slutdatumet sedan flyttades fram gjorde inte att 
bolagen lade projektet på hyllan, utan de jobbade vidare när de väl hade ett projekt på plats. 
Den extra tiden har medfört att bolagen har kunnat jobba smartare och att de samtidigt som 
de drivit projekten vidare kunnat ta tillvara på lärdomar från första året i USA. Detta har gjort 
att de svenska bolagen i viss mån sluppit göra om samma misstag som de amerikanska. 
 
Företagens mottagande av regelverken 
Enligt PS har företagens initiala intresse för de nya regelverken varit avvaktande. 
 
Maturity Framework. – 5 nivåer av intern kontroll  
Svenska och amerikanska bolags kontrollstruktur skiljer sig inte avsevärt åt anser PS. Innan 
regelverken implementerades befann sig bolagen generellt sett på nivå 2, det vill säga att 
företagen hade utformade kontrollaktiviteter, men de var bristfälligt dokumenterade.  
 
Efter att ha implementerat SOX finns krav på utvärdering och testning av kontroller, vilket 
gör att bolagen kommer upp till nivå 4. Vissa bolag kommer till och med att hamna på nivå 5. 
Kravet på bolagen är att de, åtminstone gällande den finansiella rapporteringen, skall 
befinna sig på nivå 4. Koden ställer inte några krav på den testning som skall utföras vilket 
ger företagen möjlighet att välja att ligga på nivå 3 eller 4. Teoretiskt har bolagen i och med 
följ eller förklara möjlighet att även ligga på nivå 1 och 2 utan att det är något fel med det. Så 
länge bolagen beskriver varför de inte anser sig behöva utvärdera den interna kontrollen så 
är det i enlighet med Koden. PS anser att den optimala nivå där företagen bör ligga, är på 
nivå 4. Han anser inte att hela organisationen behöver nå upp till den nivån, men de 
väsentligaste kontrollerna bör ligga där. Den femte nivån anser han vara något företagen bör 
eftersträva på lång sikt.  
 
Kostnaden för implementering av regelverken? Kostnaden för upprätthållandet? 

 - 60 -    



 – BILAGOR – 
 

Ernst & Young har genomfört en studie av 250 stycken amerikanska bolag, där man 
undersöker hur mycket tid och resurser bolagen lagt ner på SOX. Studien visar att 60 
procent av bolagen med intäkter över 20 miljarder dollar, spenderade över 100 000 timmar 
första året. 41 procent av bolagen med intäkter på 5-20 miljarder dollar spenderade över 
50 000 timmar. PS tror inte att dessa siffror skiljer sig åt för svenska eller andra utländska 
bolag, så kallade FPI´s. 
 
Beroende på hur företagen är uppbyggda krävs det olika mycket resurser att implementera 
regelverken. Företag som har samma ERP-system över hela världen behöver troligen 
använda mindre resurser än ett väldigt decentraliserat företag med många olika IT-system. 
För att upprätthålla regelverket år 2 och år 3,visar studien att 10 procent av bolagen tror att 
resursbehovet kommer att minska med 50 procent, medan 47 procent av bolagen räknar 
med att resursbehovet kommer att minska med 25-50 procent. 
 
Extra resurser för Koden 
De utländska bolag som lyder under SOX skall vara klara i december 2006. PS anser att 
bolag som har gjort SOX 404 har gjort tillräckligt för att även kunna uttala sig enligt Koden. 
Den enda skillnaden är att SOX 404 avlämnas av CEO och CFO, medan Koden avlämnas 
av styrelsen. Styrelsen måste kanske därmed spendera lite mer tid i kodarbetet utöver det 
arbete som görs i SOX. 
 
Företagens arbete med Koden fram till bolagsstämman 2006 
PS tror inte att företagen kommer ha hunnit så långt i sitt kodarbete innan bolagsstämman 
2006, i alla fall när det gäller rapporteringen av den interna kontrollen. De bolag som är 
registrerade hos SEC kommer dock ha gjort betydligt mer.  
 
Möjlig jämförelse mellan bolag 
Vägledningen kommer att medföra att det blir möjligt att jämföra bolagens interna kontroll 
med varandra. 
 
Marknadens reaktioner på ny information 
PS tror att marknadens reaktioner på den nya informationen kan bli negativ för bolagen, om 
de inte har substans bakom sina förklaringar. 
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Bilaga H – Intervju med Konsult – Revisionsbolag X 
Konsulten tillhör den grupp inom revisionsbolag X som arbetar med SOX, Koden och 
liknande projekt. 
 
Riskbegreppet 
Konsulten associerar begreppet risk till en händelse eller aktivitet som hindrar företaget från 
att nå sina uppsatta mål. Vid riskanalyser identifieras företagens mål för verksamheten, 
oftast på 1 års sikt. Riskanalyser kan även göras på längre sikt, upp till 3 år, men vanligast 
är på kort sikt och då för innevarande budgetår. 
 
Regelverkens bakgrund och skillnader 
Regelverken tjänar i grund och botten samma syfte och strävar efter samma mål, nämligen 
att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och att företagen har god intern 
kontroll. Regelverkens fokusområden skiljer sig dock något åt. Det centrala i Koden är att 
bolagen skall ha god intern kontroll, medan huvudsyftet i SOX sektion 404 är att säkerställa 
den finansiella rapporteringen. 
 
Det har funnits ett visst motstånd till SOX i Sverige, många tyckte att regelverket var för 
invecklat, för detaljerat och att det medförde för höga kostnader. Därför ville man i Sverige 
inte ha lagstiftning på området, utan valde istället att låta Koden vara självreglerande. Vissa 
influenser av SOX finns dock i Koden, då regelverken i huvudsak har samma syfte.  
Sverige har, i sitt arbete med Koden, hämtat inspiration från andra länders regelverk, vilket 
är rimligt. 
 
Konsulten tror att det var en kulturell fråga varför SOX blev lagstiftat i USA. Det var viktigt att 
visa på ett starkt initiativ till lagstiftning och man hade flera tydliga bevis på att det inte 
fungerade så bra om det var upp till företagen själva. Därför ansågs lagstiftning nödvändig. 
Det kan även ha varit så, menar Konsulten, att SOX lagstiftades för att det skulle vara lättare 
att vidta juridiska åtgärder mot företagen. 
  
Positivt respektive negativt med att lagstifta respektive självreglera 
Det positiva med lagreglering är att det underlättar en bedömning av korrekt efterlevnad av 
regelverket. Det problematiska med lagreglering är dock att det är allt eller inget som gäller. 
Ett litet företag som är SEC-registrerat har inget val när det gäller huruvida de vill tillämpa 
SOX eller inte, det är ett måste trots att de egentligen kanske inte har resurser för det. Där 
är fördelen med den självreglerande Koden, att det ges mer utrymme för företagen att 
anpassa efterlevnaden av regelverket efter respektive företags förutsättningar, genom att 
tillämpa principen följ eller förklara. 
 
Regelverkens utveckling 
Enligt Konsulten har SOX redan utvecklats en del under den tid regelverket varit i kraft. 
Vissa ändringar har gjorts bland annat gällande tiden då bolagen senast skall efterleva lagen 
och även vissa förändringar på definitionen av småbolag. Dessa bolag med små 
marknadsvärden har fått anstånd att lämna in ett förenklat formulär vid notering till SEC. En 
arbetsgrupp är tillsatt för att utveckla SOX ytterligare för små företag i USA, men ingen vet 
ännu hur det kommer att se ut. SOX har varit i kraft i snart två år och Konsulten tror inte att 
några större förändringar kommer att ske, då det har visat sig att den går att efterleva.  
 
Vad gäller Koden tror inte Konsulten att den kommer lagstiftas, utan den kommer att 
fortsätta att vara självreglerande. Sverige har valt att reglera bolagsstyrningen på detta sätt 
och kommer därmed att hålla fast vid det. Ytterligare anledningar till detta anser Konsulten 
vara att Koden redan nu hänvisar till ABL och annan lagstiftning som redan finns på plats. 
  

 - 62 -    



 – BILAGOR – 
 

Respitåret 
De flesta företagen har trots respitåret fortsatt med sitt SOX-arbete enligt tidsplan. Konsulten 
känner inte till något företag som på grund av respiten lagt SOX-arbetet på is i ett år. Den 
extra tiden har istället givit företagen möjligheten till generösare deadlines, vilket medfört att 
de kunnat arbeta på ett bra sätt, istället för att hasta igenom implementeringsprocessen. De 
kunde istället utnyttja tiden till att fundera igenom projektplanen ytterligare, utvärdera de 
identifierade bristerna och använda tiden till att rätta till dessa. Respiten har även medfört att 
det funnits tid till att genomföra interna utbildningar och dokumentera utförligare interna 
instruktioner.  
 
Företagens mottagande av regelverken 
Konsulten berättade att revisionsbolag X genomfört en informell enkät av bolagens 
reaktioner på SOX. Hälften av de tillfrågade bolagen ansåg att SOX var något som de kunde 
dra nytta av på lång sikt. De såg SOX-arbetet som ett tillfälle att se över den interna 
strukturen i bolaget, dokumentera processer och se över dem. 25 % av de tillfrågade 
bolagen sa däremot att de kommer att göra absolut minimum som krävs för att efterleva 
SOX. 
På frågan om vilka reaktioner revisionsbolag X mött av Koden har svaren varit av blandad 
karaktär. Vissa bolag tycker att det är bra att Koden införs, medan vissa uttryckt negativa 
uttalanden om Koden. 
 
Maturity Framework. – 5 nivåer av intern kontroll 
Konsulten anser att svenska företag generellt sett har legat på nivån Informal. Amerikanska 
företag däremot har haft en högre grad av intern kontroll, de har legat på Standardized (men 
närmare Monitored än Informal) eftersom det är vanligare med intern revision där. Det är 
internrevisorernas roll att dokumentera processer och i viss mån även testa dem, vilket 
bidrar till en högre grad av formaliserad intern kontroll. 
 
Efter att SOX är implementerat fullt ut kommer nivån på intern kontroll att stiga upp till 
Monitored, vilket betyder att man skall ha en regelbunden utvärdering av kontrollerna, 
utformningen och dess funktioner. Andemeningen är att även Koden skall bidra till att intern 
kontroll närmar sig denna nivå, men det är än så länge för tidigt att säga. Det kan vara svårt 
att förutsäga var företagen lägger sin nivå på grund av följ eller förklara. För att få substans i 
styrelsens rapport om intern kontroll tror Konsulten att bolagen kommer att testa och 
dokumentera ett urval av kontroller vilket motsvarar nivån Monitored. 
 
Beroende på företagets storlek och verksamhet anser Konsulten att den optimala graden av 
intern kontroll är på Monitored. Nivån Optimized ses mer som en vision dit man vill nå i 
framtiden. 
 
Kostnad för implementering respektive upprätthållande 
Det är svårt att säga hur mycket SOX-arbetet har kostat svenska företag. Det är ingen som 
vill uttala sig exakt om vad implementeringen har kostat. 
 
Konsulten tror att det är ytterst få företag som i nuläget har budgeterat för kodarbetet. 
Eftersom arbetet fortfarande befinner sig i inledningsfasen är det svårt att uppskatta hur 
mycket resurser som kommer att gå åt för implementeringen. Det har heller inte 
utkristalliserats någon ”best practise” att titta på, i och med att Koden är så ny. 
 
SOX-arbetet är däremot mer styrt, då PCAOB givit ut en standard för hur revisorernas 
granskning av intern kontroll skall genomföras. Detta betyder i sin tur att företagen ”måste” 
göra minst lika mycket för att revisorerna sedan skall kunna granska arbetet. Det finns ingen 
motsvarighet i Koden för hur revisorn skall granska den interna kontrollen, men en liknande 
mall för utvärdering av intern kontroll utifrån företagets perspektiv är på gång i vägledningen. 
Fram till dess kommer det att bli svårt att uppskatta kostnaden för Koden. 
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Lika svårt som det är att uppskatta resurserna för att implementera Koden är det att 
uppskatta resurserna som kommer att gå åt till att upprätthålla regelverken år 2 och framåt. 
Konsultens åsikt är att det kommer att gå åt väsentligt mindre resurser för SOX-arbetet år 2 
eftersom man då har det mesta på plats. Det som första året har tagit mycket resurser i 
anspråk är att företagen i viss mån har underskattat projektstyrningen. År 2 då de 
förhoppningsvis har en stark projektstyrning och tydliga mallar för vad som skall 
dokumenteras i verksamheten, hur de skall rapportera och vad som skall testas, behöver de 
inte korrigera så mycket i efterhand. Det som då behöver göras är till exempel att stämma av 
att alla processer fungerar som tidigare och uppdatera de delar där det inträffat förändringar.  
 
Extra resurser för Koden 
De företag som arbetat med att implementera SOX anses inte enligt Konsulten få något 
betungande arbete med att även införa Koden. Arbetet kommer att behöva bedrivas i två 
olika processer, men det kan utföras utifrån samma material. Det torde rimligtvis räcka med 
att bolagen gör en kartläggning av verksamheten, en utvärdering och en omgång tester. 
Nivån på SOX är mycket mer detaljerad än nivån på Koden, och Koden tar upp vissa saker 
som inte SOX gör. Detta innebär inte något problem, utan företagen använder de delar av 
materialet som är direkt hänförligt till Koden, vilket betyder att de inte behöver lägga ner lika 
stora resurser för kodarbetet.  
  
Företagens arbete med Koden fram till bolagsstämman 2006 
Beroende på företagens verksamhet och geografiska spridning så kommer det att variera 
hur långt företagens kodarbete har kommit till bolagsstämman 2006. Vissa företag kommer 
att genomföra någon typ av pilot, det vill säga att bolaget inledningsvis kartlägger och 
utvärderar en del av verksamheten, för att sedan göra ett fullständigt arbete nästa år.   
 
Möjlig jämförelse mellan bolag 
Den vägledning för Koden som håller på att utarbetas förväntas innehålla ett förslag för hur 
den interna kontrollen skall utvärderas i företagen. Förhoppningen är att företagen kommer 
att utnyttja och använda denna mall. Detta kommer i så fall att möjliggöra en viss jämförelse 
mellan företags rapporter av intern kontroll. 
  
Marknadens reaktioner på ny information 
Konsulten tror inte svenska företag kommer att mötas av några starka reaktioner från 
marknaden på grund av att de förklarar sitt agerande i förhållande till vissa delar ur Koden i 
stället för att efterleva de delarna. Så länge företagen kan motivera sitt agerande tror inte 
Konsulten att marknaden kommer reagera starkt. Däremot kommer marknaden troligtvis inte 
visa samma förståelse för de tillfällen då företagen redovisat att de har tillförlitlig intern 
kontroll och det senare uppdagas brister i denna.  
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Bilaga I – Intervju med Urban Eklund & Lars Jacobsson – 
Ericsson 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) startades 1876 och är idag specialiserade på 
nätutrustning för telekomindustrin, såsom mjukvara och datorer, samt servicetjänster som 
hör till dessa produkter. De har c:a 50.000 anställda i sina 250 bolag i 140 länder, varav c:a 
20.000 anställda i Sverige. Ericsson har under de senaste åren genomgått en stor 
förvandling. Deras marknad kyldes av i och med införandet av 3G, vilket medförde ett behov 
av att slimma ner verksamheten till dess nuvarande form.  
 
– Urban Eklund (nedan UE) är Certified Internal Auditor och har arbetat på Ericsson sedan 
2001. Han har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet och har tidigare arbetat 
som externrevisor samt arbetat med uppbyggnader av internkontrollsystem. Inom Ericsson 
har han bland annat varit verksam i SOX 404-projektet. 
 
– Lars Jacobsson (nedan LJ) är Director Compliance & Disclosure och har arbetat på 
Ericsson sedan 1970. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm 
med inriktning mot redovisning och finansiering. Inom Ericsson har han hunnit vara 
controller i USA, ekonomichef i Saudiarabien, samt koncernredovisningschef.  
 
Båda respondenterna arbetar på Ericssons koncerninternrevisionsavdelning, Audit & 
Compliance, som är en ny funktion sedan 2004. Arbetsuppgifterna skiljer sig dock åt då UE 
fokuserar på revisionsfrågor och LJ på efterlevnad av tillämpliga regelverk. Avdelningens 
tillkomst är till viss del pådriven av SOX-lagstiftningen, men även av styrelsens 
sammansättning. 
 
Riskbegreppet 

 
”Risktagning är en förutsättning för att tjäna pengar” 

Lars Jacobsson, Ericsson  
 
LJ anser att risker skall ses i förhållande till verksamhetens mål. Målsättningen för ett företag 
är att tjäna pengar, vilket innebär att man måste identifiera möjligheter och risker. Men LJ 
påpekar samtidigt att det gäller att kontrollera att riskerna står i proportion till möjligheten att 
tjäna pengar. Risk måste alltså förhålla sig till belöningar (eng. rewards) på ett lämpligt sätt. 
Det gäller att ha kunskap och insikt om de risker man har, påpekar UE. Ericsson arbetar 
med alla de faktorer som är nödvändiga för att man ska nå målen med verksamheten. Det 
inbegriper att de identifierar och värderar riskerna. Sedan får man ta ställning till om man 
ska kontrollera riskerna eller om man kan leva med dem. Då gäller det att ställa kostnad mot 
nytta.  
 
Regelverkens omfattning  
En stor del av de kontroller som SOX kräver fanns redan på plats inom Ericsson, berättar 
LJ, men lagstiftningen kräver att man förtydligar dessa genom bättre dokumentation, något 
som tidigare ofta rationaliserats bort. Tidigare har man litat på att medarbetarna gör sina 
jobb, men nu får man sätta en struktur på arbetet i och med att man dokumenterar och följer 
upp. SOX-implementeringen har inte varit billig, men LJ anser att de har fått något för 
pengarna. Ett par hundra miljoner är den officiella siffran för Ericsson, en siffra som dock 
måste sättas i relation till deras fakturering som var c:a 130 miljarder år 2004. LJ tror att det 
hade varit svårare att driva igenom ett internkontrollprojekt avseende den finansiella 
rapporteringen utan SOX. Han tror inte att det finns någon bland deras 50.000 anställda som 
inte kan ordet SOX och som inte har hört talas om Enron. Det har gjort att det finns en 
förankrad förståelse för projektet i organisationen, vilket har gjort att det har blivit lättare att 
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driva igenom. Vidare är han tveksam till om Ericsson får igen varje krona som lagstiftningen 
har kostat dem, men har förståelse den överreaktion som skandalerna orsakade. 
 
Det var bedrägerier som initierades på toppnivå som är orsak till lagstiftningen, påminner 
UE. I skandalbolagen frångick man ofta befintliga regelverk. Han finner dock att Ericsson har 
kunnat dra fördelar ur lagstiftningen genom att förbättra verksamhetens interna styrning. 
Syftet med lagen, som de uttolkat det, är att bolaget ska säkerställa en rimlig kvalitetsnivå på 
den interna styrningen, specifikt för finansiell rapportering. I och med omorganisationen har 
Ericsson kunnat samordna detta i ett gemensamt arbetssätt för koncernen.  
 
LJ ser risken med att bara fokusera på SOX då stora delar av ett företags riskhantering 
(eng. risk management) faller utanför lagstiftningen. Det handlar bland annat om strategiska 
och operativa risker. Det är nu styrelsens jobb att säkerställa att man inte glömmer bort 
detta, då en effektiv och ändamålsenlig rörelse är viktigt för Ericsson. Det är kanske inte 
omöjligt att Ericsson gör mer än vad som är rimligt för dem. Då de inte vill rapportera en 
material weakness är de kanske extra ambitiösa. 
 
En efterlevnad (eng. compliance) blir sen ett naturligt inslag i verksamheten berättar han 
vidare. Ericssons riskhantering (eng. risk management) är ingenting som syns på ytan, det 
är först när man tar fram en röntgen som man ser ”skelettet”. Ett, enligt LJ, mycket bra 
skelett. Riskhanteringen är inbyggd i arbetsprocesserna och därmed en del av det 
vardagliga jobbet. Arbete pågår med att i processbeskrivningarna förtydliga en del risk 
management-aktiviteter och kontroller. Eftersom det blir så integrerat i verksamheten är det 
svårt att ta fram siffror på vad compliance kostar. Detta ”självspelande piano” kommer att 
kunna sköta sig självt till största delen, och det är därför det räcker med de 15 personer som 
internrevisionsfunktionen består av. Det som kommer vara det tydliga compliance-arbetet är 
att hålla sig uppdaterad och till viss del förbättra så man gör kontrollarbetet mer effektivt.  
 
UE finner att fördelarna med SOX är att det inte bara sätter kontrollerna i fokus, det är även 
ett verktyg för att mäta av kvaliteten på den interna styrningen över tiden. Han tycker att 
resultatet i kontrollerna inte kan vara bättre än organisationen. Fångar kontrollerna bara upp 
fel hela tiden så är detta en indikator på att den bakomliggande interna styrningen är 
ineffektiv. Det måste därför läggas lika mycket fokus på de bakomliggande processerna som 
själva kontrollerna. Vidare tycker han att det är viktigt att skapa och upprätthålla en 
gemensam och ändamålsenlig etisk/moralisk kultur inom koncernen. I förlängningen finner 
han att en bra företagskultur är en oundgänglig och mycket väsentlig styrningskomponent 
som skulle kunna motverka även de mest extrema avarterna som bedrägeri, som bland 
annat fångats upp i företagsskandalerna i USA. 
 
Vad det gäller Koden så funderar Ericsson på hur deras styrelse ska utforma sina rapporter i 
enlighet med denna. Annars tycker LJ att de är i mål med sitt Kodarbete i och med SOX, det 
är snarare så att de gått en överkurs. Redan i årsredovisningen för 2004 fanns ett 
bolagsstyrningsavsnitt med, som skulle motsvara den bolagsstyrningsrapport Koden kräver. 
 
Ramverk 
Koden säger inte att vi behöver använda ett ramverk för att utvärdera den interna kontrollen, 
berättar LJ, medan SEC däremot säger att vi måste utvärdera mot ett ramverk, annars går 
det inte att uttala sig om nivån på den interna kontrollen. Revisorerna kommer att bocka av 
att ramverkets (”COSO-kubens”) olika komponenter finns på plats, även om inte företaget 
uttryckligen säger att de tillämpar kuben. Revisorerna kommer nog att kunna uttala sig om 
intern kontroll utan att ha ett ramverk då, men frågan är om styrelsen kan det. COSO hjälper 
företag att strukturera sitt angreppssätt, hur man ska hantera riskhanteringen (eng. risk 
management) och intern kontroll.  
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”Uppnår vi verkligen någonting i förbättring, klarhet och tydlighet med hur man 
ska följa lagen genom att fråga efter mer detaljstyrning. Svaret är generellt sett 
nej. Intern styrning och kontroll består av så många komponenter att de 
verksamheter som berörs av lagen i hög grad själva måste bedöma och fatta 
beslut om vad som är en rimlig nivå på intern kontroll för just deras verksamhet 
och hur detta skall organiseras. Det är med andra ord svårt att generalisera. 
Ökad detaljstyrning från lagstiftarens sida riskerar därmed att missa målet och 
generera en undantagslagstiftning”  

Urban Eklund, Ericsson 
 
UE berättar att man i praktiken, i den dagliga operationella verksamheten, inte arbetar i 
COSO-kubperspektivet eftersom det ger en ganska abstrakt bild av verkligheten. Det är först 
vid de sammanfattande, övergripande, slutsatserna på koncernnivå och i dialog med 
styrelse och externrevisorer som en diskussion utifrån ramverkets mål och komponenter blir 
intressant. Då kan ramverket hjälpa till att kommunicera var man ska lägga ytterligare 
ambitioner. I USA är frågan nu uppe om man vill ha mer detaljstyrning. UE tycker inte att det 
är rätt väg att gå. Man måste hitta en balans själv inom den egna verksamheten.  
 
Positivt respektive negativt med att lagstifta respektive självreglera 
UE tycker att det positiva med SOX är att man bygger in en lägsta nivå för frågor om intern 
styrning. Lagstiftningen kräver att de måste mäta och rapportera om intern kontroll för 
finansiell rapportering en gång om året, vilket gör att det inte längre kan vara en trendfråga 
med intern styrning. Istället blir det en kvalitetsmässig uthållighet över tiden. Nu kan frågan 
om intern kontroll vara uppe på bordet på ungefär samma sätt som extern rapportering, och 
det tycker UE är ett stort plus inför framtiden.   
 
LJ poängterar att han föredrar självreglering. Han anser att rätt representanter har deltagit i 
arbetet med Koden då det är marknadens parter som har utformat reglerna. När det kommer 
till lagstiftning blir jurister och akademiker inblandade. Lagar blir ett slag i luften om de blir så 
komplicerade att de inte går att använda i praktiken. Han tycker dock att enforcement är en 
nödvändig ingrediens även i självreglering, annars kan regleringen bli urvattnad.  
 
UE finner att oavsett lag eller kod så är det upp till Ericsson att bestämma vad som är en 
rimlig nivå på intern styrning och hur de sköter sin verksamhet. De själva ska avgöra vad 
som är rätt och riktigt och kunna förklara det för omvärlden, och detta finner de utrymme för 
även i SOX.  
 
Skillnader mellan USA och Sverige 
LJ tycker att USA har mer av en ”cookbook accounting”. De har mått för att uttyda t.ex. 
materialitet, medan i Sverige bestämmer styrelsen vad som är materiellt för dem, det är mer 
”principles based”. Vidare tror han att det kan finnas en större grad av accountability i 
företagskulturen i USA. Där ska chefen vara chef, och visa att han är det, vilket gör att egna 
initiativ inte tas på samma sätt som i Sverige. Han finner att Sverige är mer målstyrt än 
regelstyrt.  
 
Problemet uppstår först när det blir för byråkratiskt överkontrollerat så att det inte finns något 
syfte med det, tycker UE. Han anser att t.ex. en bra företagskultur och förtroende för 
anställda kan samsas med att kontroller och formalia finns på plats. Kontrollerna blir på så 
sätt mer ett stöd för verksamheten. 
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Marknadens reaktioner på ny information 
 
”Mycket väsen för lite ull, sa tanten som klippte grisen” 

Lars Jacobsson, Ericsson   
 
LJ tror inte att marknaden kommer få ta del av någon ny information, eftersom 
bolagsstyrningsrapporten redan finns i den senaste årsredovisningen. Det är 
internkontrollrapporten som är ny, och den beskriver bara hur den interna kontrollen är 
organiserad, men det tror LJ att deras aktieägare tar för givet att det går rätt till. Han tror inte 
att det är någonting som kommer väcka någon förvåning. UE håller med och pekar på att 
det kommer att vara vissa uttalanden om intern kontroll, men att det inte kommer att släppas 
någon information i detalj om t.ex. utfall. Endast om de skulle finnas någon material 
weakness kommer det bli ny information, men det scenariot önskar de sig inte. Reaktionerna 
kommer att bero en hel del på inom vilket område en weakness finns. Är det på ett väsentligt 
område som har stor betydelse för hur man värderar företaget kommer reaktionen att bli 
starkare.  
 

”Det är naturligtvis intressant att tillgodose investerare med information och att 
kvalitetssäkra det vi rapporterar till dem, men de största fördelarna med att 
efterleva SOX och Bolagskoden drar vi internt egentligen” 

Urban Eklund, Ericsson 
 
Reaktionerna i USA på rapporterade svagheter blev trots allt väldigt milda. UE tror att det 
beror på att marknaden tittade på samma mått som de gjorde tidigare. Han tror att 
intressenterna måste lära sig att väga in rapporterna i sin bedömning av företaget och där är 
man nog inte än. Vidare påpekar han att de största fördelarna av att efterleva SOX-
lagstiftningen åtnjuts internt inom Ericsson, i form av ett välstrukturerat, effektivt och 
transparent system för intern kontroll, även om det yttersta målet för lagefterlevnad 
naturligtvis är att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen gentemot externa intressenter. 
 
Regelverkens utveckling  
LJ tycker att SOX-tillämpningen redan har mjukats upp lite och givits lite mer rimligare 
proportioner, med förtydligande revisionsanvisningar från PCAOB, som betonar en ”top-
down approach” för riskbedömningen så att inte revision skall ske på för låg detaljnivå och 
därmed bli orimligt dyr. Från början var det många som klagade på att det smakade mindre 
än vad det kostade. Det hade nog förväntats bli mer spektakulära syndabockar i och med 
SOX, berättar han. Lagstiftningen har inte synliggjort några stora skandaler av Enronstorlek. 
Istället har företagen fått möjlighet att utforma tydligare regler och policys och därmed 
tydliggöra internt vad som är rätt och fel. Han finner att det nog varit en förväntad utveckling 
av regelverket. 
 
Efter att ha varit implementerat i USA ett år har lagstiftaren försökt att förtydliga avsikten 
med SOX, säger UE. Det har poängterats att man måste se på det bakomliggande syftet 
med lagstiftningen – att det är en rimlig nivå på den interna styrningen man är ute efter, 
ingen detaljstyrning.  
 
LJ tror inte att Koden kommer tas in i lagstiftningen, eftersom den ska se till investerarnas 
intresse, och inte borgenärernas intresse. Därför är självreglering tillräckligt. Med börsens 
noteringsavtal finns ändå ett efterlevnadstryck (eng. enforcement) genom att de kan avlista 
företagen.  
 
Medias rapportering 
LJ tror inte att media kommer engagera sig så mycket i de nya rapporterna då detta endast 
är historisk information, och media i allmänhet brukar vara mer intresserade av 
framtidsutsikter och prognoser. Om man inte rapporterar någon material weakness och 
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ingen skandal inträffar så kommer de nya rapporterna enligt Koden bara bli en ytterligare 
krydda i anrättningen för media, och det kommer inte bli någon skillnad på antalet 
spaltmetrar.  
 
Respitåret för EU-bolag med att införa SOX 
Ericsson har kört vidare som om det inte funnits någon respit, berättar LJ. De såg ingen 
anledning att dra ner på farten. Det extra året är en trygghet om de skulle hitta några 
svagheter (eng. deficiencies) i det interna kontrollsystemet. UE håller med om att 2006 kan 
användas för att kvalitetssäkra SOX-anpassningarna i internkontrollsystemet, känna av hur 
pass väl det fungerar och bättra till där det behövs.   
 
Kommunikation med andra företag 
Det har funnits en kommunikation bland de berörda börsbolagen i Sverige, berättar UE, där 
Ericsson har varit med och utformat en ”best practise”. Att kommunicera har varit ett sätt att 
få bekräftat att man är rätt inriktad. LJ anser att kommunikationen har varit givande både för 
dem och för andra.  
 
Avnotering 
LJ förstår inte varför vissa företag har avnoterat sig från börserna i USA, då man ändå inte 
kommer undan att rapportera till SEC. Att komma under den gränsen är väldigt svårt och de 
sista 300 aktieägarna kan på så sätt bli väldigt dyra. Ericsson har inga planer, vad LJ vet, på 
att avnotera sig. Eftersom de till stor del är ägda av amerikanska intressen blir Nasdaq en 
marknadsplats att synas på och att inte finnas där skulle innebära ett större pris för dem än 
SOX. En avnotering skulle dessutom kunna säga att Ericsson inte klarar av kraven i SOX, 
vilket skulle ge badwill. En tredje anledning skulle vara att man tycker att det är för dyrt, men 
i och med att man redan har gjort implementeringen och byggt in den interna kontrollen i 
processerna är det bara att se till att en compliance inte blir för dyr. LJ anser att Ericsson 
måste vara lika bra eller bättre även på SOX-området som Ericssons konkurrenter, eftersom 
alla har samma spelregler.  
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Bilaga J – Intervju med Anna Ohlsson-Leijon – Electrolux 
AB Electrolux är störst i världen när det gäller inomhusprodukter och utomhusprodukter för 
hushållsanvändning, samt världens största tillverkare av motsvarande produkter för 
professionella användare. Detta inkluderar produkter såsom kylskåp, spisar, tvättmaskiner, 
motorsågar, gräsklippare och trädgårdstraktorer. De har c:a 72.000 anställda över hela 
världen, varav c:a 6.500 anställda finns i Sverige. År 2004 hade de en nettoomsättning på 
c:a 120 miljarder kronor. 
 
– Anna Ohlsson-Leijon (nedan AOL) är Senior Vice President AB Electrolux och är ansvarig 
för Electrolux globala funktion Management Assurance & Special Assignments. Hon har 
tidigare arbetat som extern revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers och varit CFO på 
ett mindre IT-företag. För 4 ½ år sedan började hon arbeta på Electrolux. 
 
Avdelningen Management Assurance & Special Assignments har flera strategiska områden. 
Dessa inkluderar intern revision, koordinera med extern revision, finansiell due diligence, 
och att proaktivt arbeta med intern kontroll och risk management-frågor. I den senare ingår 
just nu projektledning för SOX i koncernen.  
 
Riskbegreppet 
AOL definierar risk som en framtida händelse som skulle kunna inträffa och som i så fall 
skulle påverka Electrolux måluppfyllelse. Detta kan vara på lång eller kort sikt. Risk kan 
hittas inom flera olika områden där det finns uppsatta mål. Dessa inkluderar operationella, 
finansiella, compliance- och strategiska mål.  
 
Regelverkens omfattning  
Electrolux har ett pågående SOX-projekt som går ut på att testa och dokumentera de interna 
kontrollerna. De håller alltså på för fullt med SOX 404. AOL finner stor skillnad mellan 
regelverken då SOX är en lag och Koden säger följ eller förklara. Hon ser ingen ytterligare 
kostnad i intern kontroll när det gäller Koden. De har redan de viktiga bitarna på plats.  
 
Ramverk & uttolkningar 
AOL poängterar att det inte finns något förespråkat ramverk i Koden. För SOX 404 använder 
de COSO, så de själva ser ingen anledning att använda något annat ramverk för Koden. 
Vägledningen var ett försök att ge vägledning till styrelsen, i och med att det inte finns något 
ramverk och därför Koden är begränsad till sin information. Vägledningen är i sig inget 
ramverk, men det pekar på att det finns etablerade ramverk som t.ex. COSO. Dock sägs inte 
att dessa ramverk skall användas.  
 
FAR kommer att ta fram sina regler om granskning i likhet med PCAOB. Dessa arbetas fram 
för fullt just nu.  
 
Positivt respektive negativt med att lagstifta respektive självreglera 
Det positiva med lag, berättar AOL, är att alla måste följa den. Det betyder att man uppnår 
det man vill uppnå när man skriver lagen.  
 

”Det är inte lagen som sätter reglerna i Sarbanes-Oxley Act, det är PCAOB, 
indirekt.” 

Anna Ohlsson-Leijon, Electrolux 
 
Den negativa aspekten, i synnerhet vad gäller SOX, är att lagen inte säger så mycket. För 
SOX inte lagen som sätter reglerna, det är PCAOB som sätter reglerna för revisorerna, och 
därmed indirekt för vad företagen skall göra, vilket kan tyckas vara lite märkligt.  
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Positivt med självreglering är utrymmet att följa eller förklara. Det blir en transparens mot 
aktieägarna som kan uppnås, men inte på samma sätt. Kanske får man inte exakt samma 
outcome. AOL tycker att självreglering är bra, då det ger en valfrihet att använda regelverket 
på det sätt som passar det egna företaget. Vissa regler i SOX går emot svenska regler i ABL 
(gäller ej SOX 404) och då finns möjligheten att förklara varför företaget inte följer vissa 
regler, då de finns i annan form på annat håll.  
 
Marknadens reaktioner på ny information 
AOL vet inte hur marknaden kommer att reagera på rapporteringen. Det är värdefull 
information, och det är därför transparensen har reglerats. I USA när bolag förklarade att de 
identifierat material weaknesses varierade reaktionerna från ingenting till förändringar i 
börsvärdet.  
 
Regelverkens utveckling  
Koden i sig kommer säkert att utvecklas med tiden, säger AOL, det kommer göras revisioner 
av den. Regelverkets första år kommer att bli ett test, sedan kommer sannolikt en översyn 
på hur det har fungerat att göras.   
 
SOX 404 tycker AOL att det är svårare att uttala sig om. Hon tycker att det finns lägen när 
pendeln slår över och där det blir väldigt mycket detaljreglering för externrevisorerna, men 
hon vill inte spekulera i någon förändring av detta.  
 
Kommunikation med andra företag 
När det gäller SOX 404-implementering har Electrolux gjort benchmarks mot företag 
framförallt i USA, eftersom de var ett år före där. I Koden har det inte samma relevans att 
jämföra vad andra företag har gjort, på grund av följ eller förklara. Företagen beskriver hur 
man gör, eller förklarar varför de inte har uppfyllt en specifik paragraf.  
 
SOX-bolagen har väldigt mycket på plats i och med sina projekt. Koden säger att de ska 
beskriva vad som finns på plats och hur långt arbetet har kommit med intern kontroll. Vissa 
bolag sätter igång med kodarbetet nu och de får då beskriva vad de har hunnit göra och vad 
de planerar att göra vad gäller intern kontroll.  
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Bilaga K – Intervju med Peter Malmqvist – Nordnet 
Peter Malmqvist (nedan PM) arbetar som analyschef på Nordnet, samt som utredare åt 
övervakningspanelen, vilken övervakar börsbolagens redovisning. Vid sidan av detta arbetar 
han även som lärare i redovisning på högskolan i Stockholm. 
 
Riskbegreppet 
PM anser att risk är grad av svängningar. Sett till företag så kan en konkurs ses som en 
nedåtsvängning utan efterföljande uppåtsvängning. 
 
Marknadens reaktioner på de första internkontrollrapporterna i USA 
Eftersom PM inte följer den amerikanska marknaden på nära håll, har han ingen möjlighet 
att svara på anledningen till de svaga reaktionerna. Han tror däremot inte att han kommer att 
uppleva någon liknande statistik i de svenska bolagen, att 14 procent av de cirka 100 
bolagen skulle rapportera svagheter i intern kontroll. Han tror istället att 100 procent av de 
bolag som skall lämna in bolagsstyrningsrapporter, kommer att ange att den interna 
kontrollen har fungerat väl. 
 
Marknadens reaktioner på ny information 
Då PM diskuterat med kollegor, analytiker och placerare, har det framkommit att ingen av 
dessa räknar med att den information som presenteras i varken bolagsstyrningsrapporten 
eller rapporten avseende intern kontroll, kommer att påverka deras bedömning av bolagen. 
Ingen verkar vara inställd på att rapporterna kommer att skrivas på ett sätt som gör att de 
påverkar framtida prognoser. 
 
Möjligtvis skulle en placerare kunna tänkas reagera negativt om ett svenskt bolag noterat i 
USA, skulle rapportera en svaghet i samband med rapporten avseende intern kontroll.  
 
Marknadens påverkan av bolagens förklaringar 
Bolagens förklaringar ur Koden kommer troligtvis inte ha någon kursmässig påverkan enligt 
PM. Dock skulle det kunna få konsekvenser på aktiekursen om ett bolag gjort så grova 
avsteg från Koden att Stockholmsbörsens disciplinkommitté tvingats döma ut böter. 
Exempel på ett scenario som skulle kunna utlösa detta skulle, enligt PM, kunna vara om ett 
bolag har deklarerat att de följer Koden till punkt och pricka och att det sedan framkommer 
ur bolagsstyrningsrapporten att vissa punkter i Koden inte är kommenterade.  
 
Ett problem med området är att det är så nytt att ingen riktigt vet vad rapporterna skall 
användas till ännu. 
  
Marknadens attityd mot bolag som lyder under regelverken 
PM poängterar om han är tvungen att gissa så tror han att mer information om bolaget, även 
av det här slaget, måste ses som positivt. Trots det så tror inte PM att den ytterligare 
informationen kommer att ha någon betydelse för marknaden i deras val av placering. 
 
Marknadens möjlighet att väga in ny information 
PM tror inte att kapitalplacerare i allmänhet kommer att titta så mycket på 
bolagsstyrningsrapporten när de värderar bolaget. De kommer troligtvis bläddra igenom 
rapporten och notera huruvida bolaget har något revisionsutskott, titta på vilka som sitter 
som styrelseledamöter, för att sedan övergå till traditionella räkenskapsdata. 
 
Marknaden som dömande organ  
PM tror att självreglering är rätt väg att gå, eftersom vi har svårt att definiera vad som är ett 
”brott”. 
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Bilaga L – Intervju med Åsa Nisell – Robur 
Åsa Nisell (nedan ÅS) arbetar på enheten för ägarstyrning inom Robur. Tidigare har hon 
arbetat som auktoriserad revisor och konsult, samt som aktieanalytiker. 
 
Riskbegreppet 
ÅS tror att den förbättrade genomlysningen av bolagen och de striktare kraven som de nya 
regelverken innebär på sikt kan medföra ett lägre avkastningskrav för investerarna. 
 
Marknadens reaktioner på de första internkontrollrapporterna i USA 
ÅS påpekar att det är svårt att påvisa någon speciell marknadsreaktion. Däremot anförde 
många bolag under några kvartal att det hade varit kostsamt arbete att implementera SOX.  
 
Marknadens reaktioner på ny information 
Enligt ÅS kan ingen dramatisk reaktion förväntas från marknaden. Det här är ett 
utvecklingsarbete som successivt kommer att ge marknaden bättre information och en bättre 
genomlysning av bolagsstyrningen.  
 
Marknadens påverkan av förklaringar ur Koden 
ÅS tror att det i huvudsak kommer att vara avgörande vad det är som förklaras och hur väl 
avvikelsen är motiverad. Skulle ”andan” i Koden förvanskas av antalet förklaringar så kan 
även antalet förklaringar komma att få betydelse, men det är svårt att säga exakt var 
gränsen kommer att gå.  
 
Marknadens attityd mot bolag som lyder under regelverken 
Det kan tänkas att det kan komma att bli ett kriterium för vissa investerare i deras 
investeringsbeslut. 
 
Marknadens möjlighet att väga in ny information  
Det beror på kvalitén på den tillkommande informationen och hur avgörande den är för det 
enskilda bolaget. 
 
Marknaden som dömande organ  
ÅS påpekar att detta är något som får utvärderas löpande efter att Koden varit i bruk en tid. 
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ERM-ramverket innebär en utvidgning av COSO -92, och det tar upp ett fjärde riskområde i 
företagen (COSO, 2004 s.3):  
 

Den strategiska risken - det vill säga risken för att verksamhetens övergripande 
mål inte nås.  

 
De fyra riskområdena hanteras med hjälp av ramverkets åtta komponenter. I ERM ingår 
följande tre komponenter, utöver de som ingår i COSO -92 (ibid. s. 3-4): 
 

Målsättning: En ändamålsenlig process för målsättning bör finnas på plats, för 
att säkerställa att de mål som ledningen fastställer ligger i linje med företagets 
övergripande mål och inom den accepterade risknivån.  
 
Identifikation av möjliga händelser: Bolaget bör identifiera de interna och externa 
händelser som kan komma att inträffa och som medför en risk för att företagets 
måluppfyllelse äventyras.  
  
Riskhantering: Företagsledningen bör fastställa åtgärder som ligger i linje med 
företagets accepterade risknivå för hur de identifierade riskerna skall hanteras. 
Beslut bör fattas angående vilka risker som skall undvikas, accepteras, 
reduceras och fördelas.  

 

 
Figur 7 Enterprise Risk Management - Integrated Framework (The Institute of Internal Auditors) 
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