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Sammanfattning 
År 2002 infördes en ny lagstiftning i USA, Sarbanes-Oxley Act (SOX). Lagen är en reaktion 
på de redovisningsskandaler som ägt rum i landet där framstående företag varit inblandade. På 
grund av skandalerna tappade investerarna förtroendet för aktiemarknaden såväl som för 
revisionsbranschen. Ökade krav på företagens interna kontroller skall bidra till att minska fel i 
den finansiella rapporteringen, minska antalet bedrägerier samt återställa investerarnas 
förtroende. 
 
SOX berör såväl amerikanska som icke-amerikanska företag. Det som är avgörande för om 
företagen ska följa lagen är antalet aktieägare. Icke-amerikanska företag ska implementera 
lagen senast år 2006. 
 
Det svenska näringslivet har reagerat starkt på den del av lagstiftningen som handlar om 
intern kontroll. Reaktionerna tycks bero på att företagen drabbats av stora kostnader då de 
arbetar med att efterleva lagen. Anpassningen till SOX kan komma att medföra utgifter för 
berörda svenska företag på totalt över 1 miljard kronor. 
 
Det är stor skillnad mellan den interna kontroll som hittills varit praxis i Sverige och vad SOX 
avser med god intern kontroll. Då företagen fokuserar på att uppfylla de krav lagen ställer på 
intern kontroll riskerar de att tappa affärsfokus, alltså företagets huvudsakliga målsättning. 
Även företagskulturen spelar en avgörande roll då den är en annan i Sverige än i USA. 
Svenska företag är intresserade av processer som helhet medan amerikanska företag arbetar 
mer detaljorienterat. För svenska företag innebär det ett stort steg att börja redogöra för sina 
processer på detaljnivå.  
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga vilka effekter införandet av SOX har fått för 
svenska berörda företag samt att redogöra för vilken inställning svenskt näringsliv har till 
lagen. 
 
Undersökningen karaktäriserades av en kvalitativ metod. Det empiriska materialet samlades 
in genom besöksintervjuer med representanter från berörda svenska företag samt från ledande 
svenska revisionsbyråer. En sammanställning av de viktigaste sektionerna i SOX presenteras 
och exempel ges på de svenska företags intressenter. Ett antal företagsekonomiska teorier 
användes i den teoretiska och praktiska referensramen, dessa kopplades sedan till det 
empiriska materialet. 
 
 I undersökningen framkom det att SOX är för detaljstyrd och formell för svenskt näringsliv. 
En god intern kontroll skapar tillsammans med hårda dokumentationskrav, nya rutiner och 
förändrade arbetssätt en bra struktur i företagen. Lagreglering av denna typ passar dock inte 
svenska förhållanden och självreglering anses vara en bättre lösning för att komma till rätta 
med problemen. Det har även konstaterats att lagstiftning inte är nödvändig för att minska fel 
i den finansiella rapporteringen och återställa investerarnas förtroende för kapitalmarknaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förteckning över förkortningar 
ABL Aktiebolagslagen. Svensk lagstiftning som reglerar hur verksamheten i ett 

aktiebolag skall bedrivas. 
 

ADR American Depository Receipts. Depåbevis som tillåter amerikanska invånare att 
på ett lätt sätt handla med aktier i företag i andra länder som till exempel 
Sverige. Dessa depåbevis förvaltas av banker eller fondförvaltare. 

 

COSO  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 
En frivilligorganisation inom den privata sektorn som har som syfte att förbättra 
kvalitén på den finansiella rapporteringen genom affärsetik, effektiva interna 
kontroller och bolagsstyrning. 
 

FAR  Föreningen för revisionsbyråbranschen. En förening för auktoriserade och 
godkända revisorer och andra högt kvalificerade specialister inom 
revisionsbyråbranschen.  

 
FASB  Financial Accounting Standards Board. Organisation som fastställer och 

utvecklar redovisningsstandards och finansiell rapportering. 
 

IASB   International Accounting Standards Board. Organisation som fastställer och 
utvecklar redovisningsstandards och finansiell rapportering. 

 
NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Den största 

amerikanska elektroniska börsen. Ungefär 3300 företag är registrerade på 
NASDAQ. 

 
NYSE New York Stock Exchange. Världsledande handelsplats och den mest 

teknologiskt framstående börsmarknaden. Ungefär 2800 företag är noterade på 
NYSE. 

 
PCAOB  Public Company Accounting Oversight Board. Övervaknade organ som ska 

skydda investerarnas intressen genom att bland annat övervaka de 
revisionsbyråer som handhar Sarbanes-Oxley Act. 

 
SEC  Securities and Exchange Commission. Tillsynsmyndighet i USA som är den 

amerikanska motsvarigheten till svenska Finansinspektionen. 
 
SOX   The Sarbanes-Oxley Act of 2002. Amerikansk redovisningslagstiftning som skall 

säkerställa att innehållet i företagens finansiella rapportering samt övrig 
information som ges till aktiemarkanden är korrekt. 
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1 Inledning 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel lämnas en kort beskrivning av bakgrunden till uppsatsens ämne. Vidare förs en 

problemdiskussion ur vilken det emanerar en problemformulering. Därefter presenteras 

undersökningens syfte. 
_________________________________________________________________________________________________________________  
 

1.1 Bakgrund 
Den 30 juli 2002 infördes en ny lagstiftning i USA, The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX).  
Lagen infördes som en reaktion på de redovisningsskandaler som ägt rum i USA där 
framstående företag varit inblandade.1  
 
Ett av de omtalade företagen är energiföretaget Enron. Det hade haft en stadig expansion 
inom energihandeln och tog nya avgörande steg. Företagsledningen gjorde allt för att hålla 
aktiekursen på en hög nivå då den var den drivande faktorn i en ständig expansion. Bakom 
den fasaden doldes dock förluster och skulder som företaget inte hade redovisat och Enrons 
revisionsbyrå var i allra högsta grad inblandad i affären. Plötsligt kollapsade företaget och 
skandalen kantades av skiftande påståenden om oegentligheter och väsentliga fel i de 
finansiella rapporterna. Resultatet blev att högt uppsatta chefer nu får spendera många år i 
fängelse.2 På grund av denna skandal har Enron blivit ett av USA:s mest kända företag. Detta 
är ett tydligt exempel på allt som gick fel med amerikansk affärsverksamhet i början på 2000-
talet. Investerarna tappade då förtroendet för aktiemarknaden såväl som för 
revisionsbranschen.  
 
SOX är ett försök att återupprätta investerarnas skadade förtroende för aktiemarknaden.3 Med 
ökade krav på företagens interna kontroller skall lagen bidra till att minska fel i den finansiella 
rapporteringen, minska antalet bedrägerier samt stärka bolagsledningar och återställa 
investerarnas förtroende för revisionsbranschen. Samtidigt skall lagen bidra till en 
transparents av företagens finansiella rapportering och ställning. Tanken är att detta skall 
uppnås genom att företagen skall ha väl fungerande interna kontroller som säkrar att inga 
väsentliga fel förekommer i resultat- och balansräkning.4 
 
SOX innehåller elva delar som täcker allt från företagsledningens ansvar till brottsliga 
påföljder. Den fastställer nya samt reviderade redovisningsstandards, det vill säga fastställda 
normer för hur god redovisningssed ska upprätthållas, avsedda för alla amerikanska 
börsnoterade styrelser, företagsledningar och auktoriserade revisionskommittéer (”Audit 
committees”). Dessa redovisningsstandarders är jämförbara med andra liknande 
redovisningsrekommendationer som tas fram av exempelvis Financial Accounting Standards 
Board (FASB) och International Accounting Standards Board (IASB). Man har även tillsatt 
ett övervakande organ, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), som ska 
kontrollera revisionsbolagen och utarbeta etik- och kvalitetsregler samt standarder för 
revision.5 

                                                 
1 Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (2003) The Sarbanes-Oxley Act: Analysis and Practice, s. 1 
2 Healy, Paul M, Palepu, Krishna G (2003) “The fall of Enron” 
3 McCarthy, Mary, Flynn, Timothy (2004) ”Governance - The Heat Stays On” 
4 www.deloitte.se ”Sarbanes-Oxley – Vad innebär den för svenska företag” 
5 http://sixsigmatutorial.com “Sarbanes-Oxley Tutorial” 



 

 - 2 -   

Lagen berör såväl amerikanska som icke-amerikanska företag med inregistrerade aktier eller 
American Depository Receipts (ADR) för handel på någon av de amerikanska börserna New 
York Stock Exchange (NYSE) eller National Association of Securities Dealers Automated 
Quotations (NASDAQ). SOX gäller även de företag som har tagit upp ett publikt lån i USA 
och därför är noterade hos Security and Exchange Commission (SEC), den amerikanska 
motsvarigheten till Finansinspektionen.6 Det som är avgörande för om man ska följa SEC:s 
föreskrifter är antalet aktieägare. Företag som har fler än 300 amerikanska medborgare som 
aktieägare kräver full SEC-registrering.7 
 
SOX implementerades för de amerikanska företagen den 15 november 2004, medan icke-
amerikanska företag skulle anpassa sig till lagstiftningen senast den 15 juli 2005.8 I år fattades 
dock ett nytt beslut där tidsfristen förlängdes, den interna kontrollen skall intygas i samband 
med årsredovisningen först år 2006.9  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
Sverige har liksom USA drabbats av ett antal företagsskandaler som väckt stor 
uppmärksamhet och förorsakat berättigad kritik. En ansenlig majoritet av det svenska folket är 
aktieägare, direkt eller indirekt, och berörs påtagligt av hur de börsnoterade företagen sköts. 

Vårt samhälle är ytterst beroende av ett näringsliv som är dynamiskt och värdeskapande och 
som åtnjuter allmänhetens förtroende. 10 
 
På den internationella marknaden finns många aktörer som har och har haft inflytande på 
redovisningens normer. Det finns åtskilliga förklaringar till varför USA dominerar över 
Europa inom redovisningsområdet. En förklaring är att den framgångsrika amerikanska 
ekonomin med stora globala företag har en betydande inverkan och auktoritet på 
redovisningsnormer som måste tillämpas där. I takt med att det uppkommit nya finansiella 
instrument och handelsformer har en fortsatt stark amerikansk marknadsinriktning tvingat 
fram en utveckling av redovisningsnormerna.11 Internationella företag ser NYSE som en 
viktig plats att bedriva handel på då kurssättningen ofta styrs därifrån. Sedan SOX infördes i 
USA har flera svenska företag, noterade på de amerikanska börserna, fattat beslut om 
avnotering medan andra har valt att även fortsättningsvis vara noterade. Orsakerna som 
uppges ligga till grund för beslut om avnotering varierar mellan företagen.  
 
Företag och media har reagerat starkt på den del av lagstiftningen som handlar om intern 
kontroll. Reaktionerna tycks till stor del bero på att företagen drabbats av stora kostnader då 
de arbetar med att efterleva lagen. Företag som följer SOX har anpassat sin verksamhet till 
lagen bland annat genom att införa dyra affärssystem som är nödvändiga för att kunna hantera 
den stora mängd dokumentation som SOX kräver. Anpassningen till SOX kan komma att 
medföra utgifter för berörda svenska företag på totalt över 1 miljard kronor.12 
 

                                                 
6 www.di.se/nyheter ”Dyr övergång till nya redovisningsregler” 
7 Andrews, Dan (2005) ”Foreign companies seek ways to avoid US registration” 
8 www.deloitte.se ”Sarbanes-Oxley – Vad innebär den för svenska företag” 
9 www.svd.se/nyheter ”Ny USA-lag slår hårt mot svenska bolag” 
10 SOU 2004:130, Svensk kod för bolagsstyrning 
11 Nilsson, Stellan (2005) Redovisningens normer och normbildare- en nationell och internationell översikt,  
    s. 81 f 
12 Precht, Elisabeth (2005) ”Ändrade arbetssätt med Sarbanes-Oxley Act” 
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En svårighet för svenska företag som följer SOX är att det är stor skillnad mellan den interna 
kontroll som hittills varit praxis i Sverige och vad lagen avser med god intern kontroll. Även 
företagskulturen spelar en avgörande roll då den är en annan i Sverige än i USA. I Sverige 
litar man traditionellt sett på att människor utför sina arbetsuppgifter vilket man inte gör på 
samma sätt i USA. En annan skillnad mellan länderna är att svenska företag är intresserade av 
processer som helhet medan amerikanska företag arbetar mer detaljorienterat. Eftersom SOX 
är en amerikansk lag, och därför utformad efter det anglosaxiska sättet att tänka, är den 
detaljrik och innehåller mycket formalia som ska följas noggrant. För svenska företag innebär 
det ett stort steg att börja redogöra för sina processer på detaljnivå.13  
 
Då företagen fokuserar på att uppfylla de krav lagen ställer på intern kontroll är det lätt att de 
tappar affärsfokus, alltså företagets huvudsakliga målsättning. Företag utanför de amerikanska 
börserna, som inte är SEC-registrerade, kan dra nytta av de största fördelarna med SOX vilka 
är starkare styrning och kontroll. Samtidigt kan de undvika att införa de delar av lagen som 
inte anses vara värdehöjande för verksamheten.14 
 
I Sverige har det införts en annan typ av reglering för att komma till rätta med problemen. 
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) är avsedd att utgöra ett led i självregleringen inom det 
svenska näringslivet. Den bygger på principen följ eller förklara (”comply or explain”). 
Principen innebär att ett företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men då 
skall avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas. Att tillämpa Koden innebär 
således inte att samtliga regler alltid måste följas och det är inte heller något brott mot Koden 
att avvika från en eller flera enskilda regler. Precis som SOX är Koden tänkt att i första hand 
stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft. Den skall även genom att öka 
transparensen gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i stort bidra till att främja 
förtroendet för näringslivets sätt att fungera.15 
 
 

1.3 Problemformulering 
Med utgångspunkt i bakgrund och problemdiskussion har undersökningens problem 
formulerats i följande fråga: 
 
På vilket sätt har införandet av SOX påverkat de svenska företag som är skyldiga att efterleva 

lagen och hur har den mottagits av svenskt näringsliv? 

 
 

1.4 Syfte 
Uppsatsen syfte är att kartlägga vilka effekter införandet av SOX har fått för svenska berörda 
företag samt att redogöra för vilken inställning svenskt näringsliv har till lagen. 
 
 
 
 

                                                 
13 Precht, Elisabeth (2005) ”Ändrade arbetssätt med Sarbanes-Oxley Act” 
14 www.di.se ”USA ger svenska företag ett år till” 
15 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning 
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2 Metod 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Inledningsvis presenteras den metod och det angreppssätt som valts för uppsatsen. Vidare 

beskrivs de datainsamlingsmetoder som använts. Därefter följer en redogörelse av 

tillvägagångssätt för urvalsprocess och datainsamling som sedan legat till grund för empiri 

och analys.  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Vetenskaplig metod 
I forskningssammanhang talar man om kvalitativ- och kvantitativ forskning. Skillnaden 
mellan metoderna är att kvalitativt inriktade studier använder verbala analysmetoder medan 
den kvantitativa forskningen använder sig av statistiska bearbetningsmetoder.16 Kvalitativa 
data och metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen. En sådan helhetsbild 
möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang.17 Kvalitativa studier är 
väl lämpade för undersökningar som är avgränsade och specifika. Syftet med kvalitativa 
metoder är att förklara det man vill undersöka genom att förstå hur ett undersökningsobjekt 
förhåller sig till ett fenomen.18 För att uppnå detta utförs jämförelser för att förstå 
problematiken.19 En kvantitativt inriktad forskning passar bättre för undersökningar där 
undersökningsobjekten är många eftersom syftet ofta är att ta reda statistiska samband och 
skillnader.20 De har även en styrka i att sådan information kan förmedla hur pass väl 
frågeställningen täcker alla enheter, en förmåga som kvalitativ metod saknar.21 
 
Man brukar tala om två angreppssätt för att ta sig an samhälleliga förhållanden på ett 
teoretiskt sätt, deduktiv och induktiv metod. Den deduktiva metoden brukar kallas för 
bevisandets väg eftersom man går från teori till empiri medan den induktiva metoden 
omnämns upptäcktens väg då man går från empiri till teori. 22  
 
 

2.2 Val av metod  
Denna undersökning är av kvalitativ karaktär. En kvalitativ ansats har utgjort en god 
jämförelsegrund då de berörda svenska företagen fortfarande befinner sig i en pågående 
process och arbetar med att efterleva lagen. Kvantitativa metoder var inte att föredra eftersom 
det ännu är för tidigt att jämföra hur väl företagen har lyckats med att anpassa sig till SOX. 
Det är även svårt att söka statistiska samband eftersom endast ett fåtal svenska företag är 
berörda av lagen.  
 
Undersökningen kännetecknas av ett deduktivt angreppssätt eftersom vi har vår utgångspunkt 
i litteratur om SOX, vetenskapliga artiklar samt några utvalda företagsekonomiska teorier. 
 

                                                 
16 Patel, Runa, Davidson, Bo (1994) Forskningsmetodikens grunder, s. 12 
17 Magne Holme, Idar & Solvang Krohn, Bernt (1997) Forskningsmetodik, s. 79 
18 Repstad, Pål (1999) Närhet och distans, s. 15 
19 Ibid, s. 16 
20 Patel, Runa, Davidson, Bo (1994) Forskningsmetodikens grunder, s. 13 
21 Magne Holme, Idar & Solvang Krohn, Bernt (1997) Forskningsmetodik, s. 80 
22 Ibid, s. 51 
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2.3 Datainsamling 
Primärdata och sekundärdata brukar åtskiljas. Primärdata är data som forskaren själv har 
samlat in genom egna undersökningar. Den kan inhämtas genom exempelvis enkäter eller 
intervjuer. Sekundärdata är data från andra institutioner och forskare.23 
 
Insamlade data sammanställdes och analyserades med utgångspunkt i den valda metoden. 
Genom denna process skapade vi oss en god uppfattning av hur de berörda svenska företagen 
har påverkats av SOX och vilken inställning svenskt näringsliv har till lagen. 
 
 

2.3.1 Primärdatainsamlig  

Insamlandet av primärdata skedde genom intervjuer med väl insatta personer på företag som 
måste följa SOX samt revisionsbyråer. Bedömningen gjordes att intervjuer skulle ge en bättre 
förståelse för det undersökta problemet än någon annan form av primärdatainsamling. 
Tillräckligt med primärdata samlades in för att djupare förståelse skulle uppstå. Dessa data 
relaterades sedan till kunskap, tidigare erfarenheter och motiv för intervjuerna.24 
 
 

2.3.2 Sekundärdatainsamlig 

Initialt inhämtades sekundärdata i form av artiklar ur fack- och dagspress för att skapa en bild 
av den aktuella debatten kring SOX. Ett exempel på sådan fackpress är Balans som är en 
tidskrift för fri och obunden debatt om redovisning och revision. 
 
Eftersom SOX är en relativt ny lag har det publicerats litteratur endast i mindre omfattning. 
Därför ligger vetenskapliga artiklar i huvudsak till grund för undersökningen. Den aktuella 
litteratur som dock fanns att tillgå användes som ett komplement till de vetenskapliga 
artiklarna för att öka vår kunskap inom ämnet. 
 
Artiklarna eftersöktes i flertalet databaser i det virtuella biblioteket vid Stockholms 
universitet. Under arbetet med uppsatsen användes löpande det virtuella biblioteket för att 
inhämta nya vetenskapliga artiklar. Uppsatsskrivande är en pågående process, därför samlades 
aktuell information successivt in då databaserna ständigt uppdateras och rymmer mycket 
information. Många kombinationer av sökord användes för att minimera antalet irrelevanta 
träffar vid sökningarna. Exempel på sökord är ”Sarbanes-Oxley Act”, ”foreign” och 
”compliance”. Utifrån en stor mängd artiklar valdes de mest aktuella ut och användes i 
undersökningen. 
 
Sekundärdata i form av litteratur lånades på bibliotek runt om i Stockholm. Den litteratur som 
inte fanns att tillgå i Stockholmsområdet lånades istället på distans från bibliotek runt om i 
landet. Den lilla mängd litteratur som fanns att tillgå var givetvis högaktuell eftersom lagen 
fortfarande är relativt ny. 
 
Givetvis användes även lagtexten i SOX som sekundärdata. Berörda amerikanska 
organisationer som exempelvis PCAOB och SEC bidrog via Internet med det senaste inom 

                                                 
23 Halvorsen, Knut (1992) Samhällsvetenskaplig metod, s. 72 
24 Jacobsen, Jan Krage (1993) Intervju, konsten att lyssna och fråga, s. 63 



 

 - 6 -   

området från USA. De ledande svenska revisionsbyråerna hade också mycket information om 
SOX på sina hemsidor. 
 
 

2.3.3 Källkritik 

Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till insamlade data. Generellt tar man hänsyn 
till tre viktiga källkritiska kriterier tendenskritik, beroendekritik samt samtidskrav.

25
 Dessa tre 

kriterier låg till grund för den kritiska granskningen av källorna. 
 

Tendenskritik fokuseras kring källans intresse i ämnet så att en bedömning om 
uppgiftslämnarens oberoende kan göras. Intervjupersoner som på goda grunder antas ha 
rikligt med kunskap om de företeelser som undersöks inbegriper personer som är mer 
medvetna än andra eller som brukar reflektera över sin situation. Ett problem är att sådana 
personer kan modifiera sin bild av verkligheten och ge övertygande, men förvrängda, 
beskrivningar.26 Detta kan ha påverkat några av respondenterna att svara politiskt korrekt 
utifrån företagets intressen. Eftersom vi är medvetna om faran med detta anser vi dock inte att 
det har inneburit något stort problem i undersökningen. 
 
Beroendekritik utgår från ett beroendekritiskt förhållningssätt vilket ofta innebär 
undersökning av referenser i sekundärdata. Vetenskapliga artiklar är vanligtvis av 
okommersiellt intresse. De egna ståndpunkter författaren gör vilar på tidigare forskning, alltså 
kan den vetenskapliga artikeln som är summan av denna forskning ses som objektiv. Källor 
som hänvisar till artiklar ur fack- och dagspress är dock inte lika tillförlitliga eftersom det där 
kan förekomma vinklingar. Artiklar från fackpress håller inte samma goda kvalité som 
vetenskapliga artiklar men dessa bidrog till att fånga den aktuella debatten samt ge viss 
vägledning kring eventuell problematik med SOX. 
 
Samtidskravet innebär att man ska ta hänsyn till källans aktualitet i tiden. Vi anser att den del 
av det insamlade källmaterialet som utgår från lagtext är tillförlitligt och högst aktuellt. 
Angående material hämtat från Internet var utgångspunkten att vara extra kritiska till var 
källan kom ifrån samt när den författats och av vem. Det finns dock inga garantier för att 
uttalanden från berörda organisationer inte innehåller felaktigheter. 
 
 

2.4 Tillvägagångssätt 

2.4.1 Urval  
Urvalet av undersökningspersoner är en avgörande del i undersökningen. Fel personer i 
urvalet kan leda till att en undersökning blir oanvändbar.27 Ett systematiskt urval gjordes i 
denna undersökning. Det innebär att extremt kunniga personer på olika positioner i 
näringslivet eftersöktes för att få en så stor variationsbredd som möjligt i materialet. 
Systematiska urval gjordes utifrån den förförståelse, de för-teorier och förutfattade meningar 
vi hade innan undersökningen påbörjades.28  

                                                 
25 Gustavsson, Bengt (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 85 
26 Magne Holme, Idar & Solvang Krohn, Bernt (1997) Forskningsmetodik, s. 104 
27 Ibid, s. 101 
28 Ibid, s. 101 
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Systematiskt urval förutsätter en medveten strategi för vad forskaren vill komma fram till. 
Informationsinnehållet kan ökas genom att man använder sig av intervjupersoner som på goda 
grunder antas ha rikligt med kunskap om de företeelser som undersöks. Vidare är 
intervjupersonernas förmåga att uttrycka sig och villighet att delta viktiga faktorer när urvalet 
görs.29 
 
I denna undersökning intervjuades både respondenter och informanter. Respondenter är 
personer som själva är delaktiga i den företeelse som studeras.30 Respondenter i denna 
undersökning är representanter för svenska företag som efterlever SOX. Informanter är 
personer som står utanför den företeelse som studeras men som har mycket att säga om den.31 
Informanterna är personer som representerar några av de ledande svenska revisionsbyråerna. 
En bedömning gjordes att dessa personer besitter goda kunskaper om de svenska företagens 
anpassning till SOX då de antingen reviderar dessa företag eller har andra gedigna 
erfarenheter inom området. 
 
Målsättningen med att intervjua både respondenter och informanter var att inhämta så 
nyanserad kunskap som möjligt.  
 
 

2.4.2 Urvalsprocess 

Urvalsprocessen inleddes genom att tidningen Financial Times, en motsvarighet till den 
svenska tidningen Dagens Industri, granskades. Vi informerade oss om vilka svenska företag 
som är noterade på de två berörda amerikanska börserna NASDAQ och NYSE. Vidare 
inhämtades de berörda företagens årsredovisningar via deras hemsidor. I årsredovisningarna 
läste vi revisionsberättelser för att ta reda på vilka företagens respektive revisionsbyråer var 
samt om dem hade någon gemensam revisor som kunde kontaktas.  
 
Genom att ta del av pressmeddelanden samt söka information på Internet tog vi reda på vilka 
företag som avnoterat sig på den amerikanska börsen men som ändå lyder under SOX 
eftersom de är registrerade hos SEC.  
  
Elva personer kontaktades för bokning av intervjuer. Tre representanter från svenska företag 
som är noterade på NASDAQ eller NYSE, tre representanter från svenska företag som 
avnoterat sig från de berörda börserna och fyra representanter från revisionsbyråer. 
 
Några av dessa personer hade vi kännedom om sedan tidigare då de oberoende av varandra, 
föreläst inom ämnena SOX och Koden. De övriga personerna sökte vi bland annat efter på de 
berörda företagens hemsidor. Några av de personer som kontaktades hade tidigare uttalat sig 
inom ämnet i fack- och dagspress. Alla intervjuobjekt kontaktades via e-post. Flera av dessa 
är högt uppsatta inom näringslivet men svarade trots det omgående och responsen positiv. De 
flesta tackade direkt ja till en intervju, i något fall blev vi dock hänvisade en annan person 
inom företaget som uppgavs ha mer kännedom om SOX. Totalt bokades tio intervjuer in. 
 
 

                                                 
29 Magne Holme, Idar & Solvang Krohn, Bernt (1997) Forskningsmetodik, s. 104 
30 Ibid, s. 104 
31 Ibid, s. 104 
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2.4.3 Bortfall 

En av de elva personer som kontaktades tackade en person nej till en intervju. Denne, som är 
finanschef på ett stort svenska företag, meddelade att ingen inom företaget hade möjlighet att 
träffa oss men önskade oss lycka till med uppsatsen.  
 
Av de tio som tackade ja till en intervju valde en att avboka tiden. Personen i fråga var den 
första vi bokade tid med och verkade inledningsvis mycket positiv till intervjun. Fem veckor 
senare, dagen innan intervjun meddelade personen i fråga att denne inte skulle medverka i 
undersökningen. Personen menade att frågorna som skickats till denne inte kunde besvaras 
eftersom de var av känslig natur och att svaren skulle kunna vara av intresse för 
konkurrerande företag. Under telefonsamtalet gav personen exempel på hur svaren skulle 
kunna se ut och dessa exempel påminner mycket om de svar som lämnats av företag som 
faktiskt deltog i undersökningen. Trots att vi förklarade de problem som det skulle innebära 
att personen avbokade intervjun valde denne att ställa in mötet. Vi blev erbjudna att istället 
träffa en annan person inom företaget mycket längre fram i tiden. Den uppenbara frågan var 
om denne skulle svara ärligt på frågorna eftersom den första personen inte ville göra det. Som 
svar fick vi att den andra personen givetvis inte heller kunde svara på frågorna. Företaget var 
alltså villigt att ställa upp på en intervju men meddelade redan på förhand att de inte kunde 
svara på frågorna vilket gjorde att vi valde att avböja erbjudandet. Istället intervjuades de nio 
resterade personerna som var positiva till intervjuer och som gärna ville svar på våra frågor. 
 
 

2.4.4 Intervjufrågor 

Initialt hade vi stor användning av intervjuobjektens hemsidor och deras hänvisningar till 
andra rekommenderade länkar. Dessa hemsidor bidrog med värdefull information kring 
företagens organisation. Tillsammans med SOX, de vetenskapliga artiklarna samt övrig 
sekundärdata gav dessa oss tillräckligt med information för att arbeta fram den typ av frågor 
vi ville ställa vid intervjutillfällena.  
 
Vid kvalitativa intervjuer skall de synpunkter som kommer fram vara ett resultat av 
undersökningspersonens egna uppfattningar.32 Inledningsvis skrevs viktiga ämnesområden 
ned och sedan formulerades korta frågor kring dessa. De frågor som ansågs vara bäst 
lämpande för att svara på undersökningens syfte inkluderades sedan i intervjuguiden.33 
Intervjufrågorna delades upp i avsnitt som berörde olika områden och de formulerades tydligt 
för att minska risken för att intervjuobjekten skulle feltolka innehållet. 
 
Det är viktigt att ha en klar övergång mellan frågorna och därför hade alla frågor en tydlig 
koppling till varandra. Detta ansågs vara nödvändigt för att uppnå viss symmetri med 
intervjuerna. Intervjuobjekten fick ganska litet spelrum under intervjuerna, tanken var att det 
skulle medföra en enkelhet vid tolkandet av insamlade primärdata.34 Intervjuobjekten fick 
istället i slutet av intervjuerna möjlighet att komplettera med eventuella kommentarer.35 
 
Alla intervjuobjekt, med undantag för en person, bad att få frågorna skickade till sig i förväg. 
Frågorna skickades via e-post till åtta av de nio intervjuobjekten ett par dagar inför varje 

                                                 
32 Magne Holme, Idar & Solvang Krohn, Bernt (1997) Forskningsmetodik, s. 100 f 
33 Jacobsen, Jan Krage (1993) Intervju, konsten att lyssna och fråga, s. 188 
34 Ibid, s. 18 
35 Repstad, Pål (1999) Närhet och distans, s. 61 
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inbokat möte. Vid intervjutillfällena hade flertalet av intervjuobjekten hasigt läst frågorna, 
medan endast ett par hade läst frågorna ordentligt och reflekterat över dem. 
 
 

2.4.5 Intervjuer 

Med hänsyn till antalet frågor och frågornas karaktär beräknades intervjuernas längd till max 
en timme. Eftersom två av våra intervjuobjekt inte hade mer än en halvtimme att avvara så var 
dessa intervjuer endast 30 minuter långa. Merparten av intervjuerna tog dock knappt en timme 
att genomföra. Ett av intervjuobjekten var vänlig nog att ta sig tid i närmare två och en 
halvtimme trots att även det mötet var beräknat att ta en timme. 
 
För vara så effektiva och uppmärksamma som möjligt under intervjuerna intog en av oss 
rollen som intervjuare medan de andra lyssnade till intervjuobjektet och skrev ner svaren. Vi 
valde att endast använda oss av papper och penna under intervjuerna och alltså utesluta 
användande av bandspelare.  
 
Av totalt nio intervjuer genomfördes åtta besöksintervjuer och en telefonintervju. 
Anledningen till telefonintervjun var att den aktuelle respondentens företag har sitt säte i 
Göteborg. Telefonintervjun gick till på samma sätt som besöksintervjuerna, den enda 
skillnaden var att vi inte hade personen framför oss. Vi använde oss av högtalartelefon och 
precis som tidigare ställde en av oss frågorna och de övriga två antecknade svaren. 
 
 

2.4.6 Bearbetning av primärdata 

Efter varje genomförd intervju diskuterades den information som framkommit då vi ville 
försäkra oss om att alla uppfattat den på samma sätt. Detta var ett bra sätt att undvika att 
viktig information gick förlorad då svaren från intervjuobjekten var omfattande. Nästa steg i 
bearbetningsprocessen var att sammanställa intervjuobjektets svar i en rapport. Då rapporterna 
författades skrevs svaren ned som vi uppfattat dem under intervjun. Bearbetningen 
genomfördes med stöd av minst två uppsättningar anteckningar. Rapporterna skickades sedan 
till intervjuobjekten via e-post. Syftet med detta var att kontrollera att intervjuobjektets svar 
uppfattats på rätt sätt och samtidigt ge dem en möjlighet att korrigera eventuella 
missuppfattningar.  
 
Då alla intervjurapporter var sammanställda lästes de noggrant igenom tre gånger. Samtliga 
av uppsatsförfattarna strök under nyckelord samtidigt som dessa protokollfördes. Med dessa 
nyckelord som bas författades sedan empirikapitlet med intervjurapporterna som underlag. 
Empirin delades upp i olika ämnesområden där respondenternas och informanternas 
uttalanden separerades. Tanken med detta var att göra kapitlet mer överskådligt och att 
läsaren lättare skall kunna se samband. 
 
 

2.4.7 Kritisk granskning av tillvägagångssätt  

De primärdata som samlades in skulle ha kunnat vara av en annan karaktär om svaren endast 
lämnats av respondenter, alltså av representanter från svenska företag. Under 
undersökningens gång uppstod dock mättnad i de svar vi fick från respondenter och 
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informanter. Därför är det inte troligt att det befintliga urvalet i någon större utsträckning 
påverkat den analys och de slutsatser som dragits om det undersökta problemet. 
 
Under urvalsprocessen var målet att intervjua relevanta personer på högt uppsatta poster. 
Tanken bakom detta var att ju högre upp i hierarkin intervjuobjekten befann sig desto större 
var sannolikheten att svaren skulle vara öppenhjärtiga och ärliga. Denna slutsats drogs 
eftersom personer på den nivån ofta har goda kunskaper men framför allt befogenhet att uttala 
sig i alla typer av frågor. Alla intervjuobjekt är mycket kompetenta personer och de flesta av 
dessa befinner sig högt upp i organisationsstrukturen, dock inte alla. Detta kan ha påverkat 
intervjusvaren så till vida att två av intervjuerna inte är lika tillförlitliga som de övriga. Dessa 
två personer var dock informanter vilket gör att detta troligtvis inte får lika stora konsekvenser 
för vår undersökning som om de varit respondenter. Vidare valde endast dessa personer att 
vara anonyma vilket kan ha medfört att de kände en trygghet i det och faktiskt inte uttalade 
sig lika försiktigt som om de inte varit anonyma. 
 
Eftersom en mättnad uppstod i intervjusvaren anser vi inte att undersökningens resultat har 
påverkats i någon större utsträckning av att ett företag valde att tacka nej till en intervju. Detta 
företag var ett av de tre företag som valt att avnotera sig på den amerikanska börsen. 
Eventuellt hade det företaget kunnat bidra till att bringa ytterligare klarhet i varför flera 
svenska företag i samband med införandet av SOX valt att avnotera sig från den amerikanska 
börsen. Något vi upplevde som mer intressant var att ett företag valde att avboka en intervju 
på grund av, som vi uppfattade personen, frågornas känsliga karaktär. Om respondentens skäl 
för att avboka intervjun var sanningsenligt kan det ha fått konsekvenser för undersökningen. 
Inte för att just denna respondent valde att avboka, utan för att frågorna kan ha uppfattats som 
känsliga av fler intervjuobjekt. Om så är fallet kan det möjligtvis ha haft en inverkan på de 
svar vi fått från övriga intervjuobjekt. Sannolikheten för detta bedöms dock inte som särskilt 
stor då intervjuobjekten kommenterade frågorna under undersökningens gång. Exempel på 
sådana kommentarer är ”frågorna var insiktsfulla” och ”det var de bästa frågor jag fått i ett 
sådant här sammanhang”. Intervjuobjekten hade troligtvis inte gjort dessa uttalanden om de av 
någon anledning varit ovilliga att svara sanningsenligt på frågorna. 
  
I åtta av nio fall var intervjufrågorna formulerade på svenska och i ett fall var de formulerade 
på engelska eftersom en av respondenterna är australiensare. Språkliga förbistringar kan vid 
formuleringen av frågorna samt under intervjun med denne ha lett till eventuella missförstånd. 
Vi anser oss dock behärska det engelska språket mycket bra och respondenten i fråga hade 
endast ett fåtal mindre kommentarer till intervjurapporten.  
 
För att minimera risken att något väsentligt utelämnats avslutades alla intervjuer med en 
möjlighet för respondenten att komma med egna reflektioner och kommentarer. 
 
Flertalet av intervjuerna var en timme långa. Två av intervjuerna varade dock i 30 minuter 
vilket kan ha lett till att dessa respondenter inte utvecklade sina svar lika utförligt på grund av 
tidspressen. Då alla intervjuer genomförts och svaren jämfördes blev det dock tydligt att den 
information som ligger till grund för analys och slutsatser inte påverkats av den kortare 
intervjutiden. Att en intervju var närmare två och en halv timme lång gjorde givetvis att vi 
fick en stor mängd primärdata från respondenten. Denna person bidrog med värdefull 
information och kunskap inom ämnet. Det visade sig dock senare att vi inte hade användning 
för allt material i analysen. 
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Bandspelare uteslöts i samtliga fall då det kan medföra vissa nackdelar. Risken finns att 
intervjuaren brister i uppmärksamhet under intervjun. Man kan även vid avlyssning av 
materialet upptäcka nyanser och självmotsägelser. Användande av bandspelare kan också leda 
till att respondenten blir nervös över vad denne säger då personen vet att man bandar 
samtalet.36 
 
Intervjuobjekten fick ta del av intervjurapporterna och återkom med mindre korrigeringar. Det 
visade sig att det förekom ett fåtal ringa missuppfattningar. Det framkom dock ingen ny 
information som var avgörande för analys eller slutsatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Repstad, Pål (1999) Närhet och distans, s. 69 ff 
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3 Praktisk och teoretisk referensram 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Kapitlet inleds med en beskrivning av SOX samt omdiskuterade sektioner av lagen. Därefter 

beskrivs övervakande organ kortfattat. Vidare identifieras företags olika typer av mål och 

exempel lämnas på de svenska företagens intressenter. Slutligen redogörs det för ett antal 

företagsekonomiska teorier. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.1 SOX 
Syftet med SOX är att säkerställa att innehållet i företagens finansiella rapportering samt 
övrig information som ges till aktiemarknaden är korrekt. Lagen är även ett försök att 
återupprätta investerarnas skadade förtroende för aktiemarknaden.37 
 
Sektion 404 behandlar hur företagen skall utföra de interna kontrollerna samt intyga att de är 
korrekt utförda. Intern kontroll innebär i korthet att krav ställs på företagen att de skall 
fastställa, dokumentera och utvärdera processerna i verksamheten. SOX håller verkställande 
direktör (vd) och finanschef ansvariga för att arbetet med kontrollerna blir utfört samt att 
effektiviteten i processerna varje år kontrolleras. Att arbeta fram den rapport som 
säkerhetsställer att värderingen av den interna kontrollen är korrekt utförd innebär ett 
omfattande arbete såväl organisatoriskt som resursmässigt. Det krävs noggrann planering, 
viktiga kontroller ska identifieras, dokument säkerhetsställas även kontrollens design och 
operativa effektivitet skall utvärderas.38 
 
Interna kontroller kan ses ur olika perspektiv och syftar till att förbättra: 
 

• Kontrollmiljö (Control Environment) 
• Riskbedömning (Risk Assessment) 
• Kontrollaktiviteter (Control Activities) 
• Information och kommunikation (Information and Communication) 
• Tillsyn (Monitoring) 

 
Riskhanteringen utgör en väsentlig del av den interna kontrollen. De identifierade riskernas 
allvar och sannolikhet bedöms enligt en femgradig skala. Högriskprocesserna beaktas och 
resurser inriktas på att hantera riskerna. Kontrollmiljön förbättras genom att mål, riktlinjer och 
policys följs och att ansvarsområden är tydligt definierade. Företagen gör sedan en 
riskbedömning genom att identifiera de risker som utgör ett hot mot organisationen. I 
förhållande till den riskbedömning som gjorts vill man genom kontrollaktiviteter, som 
exempelvis kompetensutveckling, motverka, minimera och eliminera de risker som finns. 
Kraven på information och kommunikation är nödvändiga för att säkerställa att den 
information som behövs för att styra, följa upp och rapportera verksamheten finns tillgänglig. 
Slutligen krävs tillsyn för att löpande utvärdera kontrollsystemet.39  
 
Vd och finanschef skall skriftligen intyga att dessa kontroller är väl utförda, funktionella och 
fungerande. Företagen skall, för att bevisa att detta genomförts på ett tillfredsställande sätt, 
uppvisa dokumentation som styrker de ställningstaganden och övervägningar som gjorts samt 
                                                 
37 McCarthy, Mary, Flynn, Timothy (2004) ”Governance The Heat Stays On” 
38 Moeller, Robert R. (2004), Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 107 
39 www.esv.se ”Intern kontroll” 
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vilka tester som har utförts. Lagen kräver även att företagen informerar om vilka 
redovisningsstandards de valt som utgångspunkt för dessa kontroller. De inkluderar ofta 
processer som lön, intäktscykeln, inköp, produktion, bokslut och rapportering.40 
 
Sektion 302 behandlar vd:s och finanschefens ansvar. Sektionen säger bland annat att interna 
kontroller skall utföras av företagen och sammanställas i en rapport till SEC. Rapporten skall 
befästa ledningens ansvar gällande strukturer och processer avseende de interna kontrollerna. 
Vidare skall rapporten innehålla en utvärdering av effektiviteten i den finansiella 
rapporteringen. I och med rapporterna har vd och finanschef ett ansvar att intyga att företagets 
redovisning och annan ekonomisk information på ett korrekt sätt återger företagets ställning 
och resultat. Bland annat skall de intyga att företagens delår- och årsrapporter inte innehåller 
några felaktigheter.41 Om vd och finanschef skulle upprätta ett oriktigt intygande kan 
konsekvenserna bli mycket stora både för dem och för företagen.  
 
De sista sektionerna av SOX behandlar straffrättsliga påföljder. Exempelvis kan vårdslöst 
förfarande resultera i böter på cirka 10 miljoner kronor och fängelse i upp till 10 år. Uppsåtligt 
förfarande däremot kan resultera i böter på cirka 50 miljoner kronor och fängelse i upp till 20 
år.42 
 
För att följa SOX måste företagen bilda en ”Audit committee”. Den har till uppgift är att 
ansvara för företagets tillsättande av revisor, att övervaka revisorns arbete samt att fastställa 
deras ersättning. Vidare skall ”Audit committee” utforma instruktioner gällande företagens 
hantering av revisionsärenden, redovisning och intern kontroll. Den skall upprätthålla 
effektiva kontakter med externa revisorer och för att sköta upphandlingen av 
revisionstjänster.43 
 
 

3.2 Övervakande organ 
SEC är ett statligt amerikanskt kontrollorgan som övervakar redovisningen i stora företag vars 
aktier det handlas med på någon av de amerikanska börserna.44 Deras huvudsakliga uppgift är 
att verka som en kommission över börshandeln samt att ge ut tillämpningsföreskrifter för ett 
antal av lagens bestämmelser.45 SEC har även makten att bestämma över redovisningens 
utformning men har i praktiken valt att överlämna detaljregleringen åt FASB.46  
 
SEC har fyra viktiga avdelningar. Företagsfinansiering behandlar frågor som gäller publika 
företags rapportering av finansiella rapporter. De har till uppgift att säkerställa att registrerade 
företag följer uppsatta redovisningsnormer. Marknadstillsyn bevakar aktiehandeln på de 
amerikanska börserna så att den bedrivs enligt gällande regler. Investeringsledning granskar 
finansiella rådgivares och fondförvaltares ansvar samt deras marknadsföring av tjänster. 

                                                 
40 www.coso.org “Internal control – integrated framework” 
41 Sheikh, Aamer, Wallace, Wanda A (2005) “The Sarbanes- Oxley Certification Requirement: Analyzing the  
   Comments” 
42 Lansing, Paul, Grgurich, Christopher (2004) ”The Sarbanes-Oxley Act: New Securities Disclosure   
    Requirements in the United States” 
43 Kulzick, Raymond S. (2004) “Sarbanes-Oxley: Effects on financial transparency” 
44 Nilsson, Stellan (2005) Redovisningens normer och normbildare- en nationell och internationell översikt, s. 83 
45 Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (2003) The Sarbanes-Oxley Act: Analysis and Practice, s. 16 
46 Nilsson, Stellan (2005) Redovisningens normer och normbildare- en nationell och internationell översikt, s. 83 
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Upprätthållande av lag utreder brott mot lagen samt driver domstolsprocesser och förhandlar 
fram uppgörelser vid sidan om domstolarna.47 
 
PCAOB är en oberoende och icke-vinstdrivande organisation som på uppdrag av SEC 
genomför olika kontrollerande uppdrag för att revisorer såväl som företag ska följa lagen. 
PCAOB ansvarar för framställning av standarder för revision samt etik- och kvalitetsregler.48 
Deras auktoritet kan sammanfattas i deras förmåga att skapa regler, revidera revisorer och 
införa sanktioner. Regelskapandets makt kommer att orsaka en reduktion av 
revisionsmisslyckanden.49 Enligt PCAOB är det revisionsbyråernas ansvar att avlämna en 
rapport som styrker att den värdering av den interna kontrollen som företagsledningen gjort är 
riktigt utförd. 
 
 

3.3 Företags finansiella och symboliska mål 
Rationella modeller utgår från att företag endast arbetar med formella och uttalade mål, 
särskilt finansiella mål.50 Mål som vinst och lönsamhet är centrala men skall inte ses som 
fristående från andra mål. De finansiella målen kan ses som företagets affärsfokus eftersom 
det huvudsakliga målet är att tjäna pengar. Men människan är komplex och det är sannolikt att 
individer och gruppers ”privata” mål kan strida mot de uttalade mål som eftersträvas i en 
verksamhet. Det är viktigt att vara medveten om att det finns olika slags mål i företag, 
finansiella och symboliska.51  
 
Studier har visat att företag arbetar med symboliska mål utöver de reella mål eftersträvas. De 
reella målen är ofta finansiella mål, exempelvis att producera finansiella rapporter som är 
godkända enligt SOX. De symboliska målen kan följaktligen vara att skapa en god bild av 
företaget för att öka förtroendet hos dess intressenter. Företagen söker i och med detta ett 
accepterande av aktiemarknaden i form av förtroende, genom att ange att de arbetar med en 
viss fråga. Exempel på ett symboliskt mål av denna karaktär är att skärpa den interna 
kontrollen inom företagen. Andra symboliska mål formulerar strävanden som inte gäller i 
praktiken. Dessa målsättningar har lite att göra med verkligheten och kan ibland utnyttjas för 
att avleda uppmärksamhet från olika frågor eller för att dölja verkliga planer. Exempel på 
sådana mål är ”det är företagets målsättning att efterleva SOX” eller ”det är företagets 
målsättning att sälja produkter till lägsta priser”. Det finns även positiva symboliska mål vilka 
skall förmedla ett företags värderingar och normer, i synnerhet till kunder och anställda.52 
 
 

3.4 Intressentmodellen  
Intressentmodellen bygger på en strävan efter en tillfredställande vinst baserad på en viss 
anspråksnivå. Kärnan i intressentmodellen är att företag strävar efter att uppnå jämvikt, alltså 
ett stabilt förhållande till sin omgivning. Alla företag har intressenter vilka är unika för deras 

                                                 
47 Nilsson, Stellan (2005) Redovisningens normer och normbildare- en nationell och internationell översikt, s. 84 
48 www.pcaob.com 
49 Tackett, James et al (2004) “Sarbanes-Oxley and audit failure. A critical examination” 
50 Ax, Christian et al (2002) Den nya ekonomistyrningen, s. 46 
51 Ibid, s. 47 
52 Ibid, s. 47 
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verksamhet. Det som dessa intressenter har gemensamt är att de alla på något sätt har en 
relation till företaget.53  
 
Det är viktigt för företag att hålla goda relationer med sin omvärld för att exempelvis kunna 
påverka den egna ställningen och utvecklingen. Situationen på finansieringssidan har 
förändrats och företag söker sig ut på den internationella låne- och placeringsmarknaden i 
större omfattning än tidigare. På denna marknad är förtroende och tillgång till information 
mycket viktiga företeelser varför det är av yttersta vikt att företagen har mycket goda 
relationer med betydelsefulla intressenter.54 För att bibehålla och återupprätta förtroende för 
företag och deras redovisning är det därför viktigt att berörda företags intressenter identifieras 
och tydliggörs. 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 1:1 56  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                      

Intressentmodellen – Exempel på företagets intressenter 
 
 
Företaget är beroende av sina intressenter och intressenterna är beroende av företaget. Det 
finns alltså ett beroendeförhållande mellan dem. Intressenterna lämnar bidrag till företaget 
och företaget lämnar belöningar till intressenterna. Det är viktigt att det finns en balans mellan 
bidragen och belöningarna. Dock kräver intressenterna belöningar som överstiger de bidrag 
de lämnar till företaget. Belöningens storlek är en förutsättning för att tillhöra ett visst företags 
intressentgrupp.57 
 
Den amerikanska lagstiftaren är en intressent som kräver att företagen följer SOX eftersom att 
det gynnar näringslivet i USA och därmed det amerikanska samhället i stort. I utbyte mot att 
företagen följer lagen får de verka på en väl fungerande kapitalmarknad. En fungerande 
kapitalmarknad leder i sin tur till att en annan kategori av intressenter, investerarna, får 
förtroende för företagen och för de finansiella rapporter som dessa avlämnar. Det är givetvis 
viktigt för företagen att ha goda relationer med sina investerare eftersom det är de som för in 
kapital i verksamheten. Företag som följer SOX omges av en mängd organisationer som styr 
och övervakar att lagen följs. Alltså kan även SEC och PCAOB ses som företagens 
                                                 
53 Ax, Christian et al (2002) Den nya ekonomistyrningen, s. 41 
54 Ibid, s. 44 
55 Ibid, s. 42 
56 Bearbetad modell, Ax, Christian et al (2002) Den nya ekonomistyrningen, s. 42 
41 Ax, Christian et al (2002) Den nya ekonomistyrningen, s. 42 
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intressenter. De övervakande organen bidrar till att bibehålla goda relationerna mellan företag 
och investerare genom att kontrollera att företagen följer SOX. Detta samspel skall leda till 
ökat förtroende för företagen, aktiemarknaden och redovisningsbranschen. 
 
Intressent Bidrag till företaget, t ex Belöning från företaget, t ex 

Investerare Kapital Utdelning och avkastning 

Amerikansk lagstiftare Lagar Mer tillförlitlig redovisning, förtroende och legitimitet 

Leverantörer Varor, tjänster, kvalitet och service Betalningar 

Medarbetare Arbete Lön, trygghet och personlig utveckling 

Nationella normer Normer Acceptans och förtroende 

Långivare Kapital Räntor amorteringar och välskötta företag 

Övervakande organ Övervakning Acceptans och legitimitet 

Kunder Betalningar Varor, tjänster, kvalitet och service 

 
FIGUR 1:2 58 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Intressentmodellen – Exempel på bidrag och belöningar till och från intressenter 
 
 
Företagets mål är i intressentmodellen att tillfredsställa intressenternas anspråk. Målet kan 
uttryckas som en kompromiss mellan de krav eller mål företagets olika intressenter har. 
Därmed har företaget flera mål. Dessa mål som egentligen är intressentkrav kan stå i konflikt 
med varandra. För företag som efterlever SOX är det viktigt att följa lagen men det är även 
viktigt för dem att följa svenska normer då verksamheten finns i Sverige. Teoretiskt sett skulle 
dessa regler kunna kollidera. Om det inträffade skulle det bli problematiskt för företagen att 
avgöra vad som ska prioriteras. På en imperfekt marknad, kan företagen inte ta hänsyn till alla 
intressenters krav. Då är det viktigt för företagsledningen att göra avvägningar och 
prioriteringar mellan kraven för att nå en kompromiss. Genom kompromisser eftersträvar man 
att nå en balans mellan intressenternas krav. Det är nödvändigt för att trygga företagets 
fortsatta verksamhet och tillväxt. Givetvis vill företagen tillfredställa alla sina intressenter så 
långt det går, vilket på kort sikt kan vara svårt. Därför är det ibland nödvändigt för företaget 
att tillgodose en intressents krav vid en tidpunkt, och en annan intressents krav vid en annan 
tidpunkt. Genom att tillgodose intressenters krav vid olika tillfällen uppnås därigenom en 
stabilitet i verksamheten.59 Eftersom anpassningen till SOX har tagit mycket tid i anspråk kan 
andra intressenter ha blivit lidande. Företagen kan få problem med att tillfredsställa sina 
medarbetare, kunder, leverantörer och därmed sina aktieägare medan den amerikanska 
lagstiftaren tillsammans med SEC har fått mycket uppmärksamhet. När en eller ett par 
intressenter får mycket mer uppmärksamhet än de övriga kan stabiliteten i verksamheten 
rubbas.  
 
 

3.5 Agentteori 
Enligt den traditionella ekonomiska teorin utgår agentteorin från antagandet att aktörerna är 
nyttomaximerande och rationella. Teorin fokuserar på relationer mellan olika aktörer på 
redovisningsområdet.60 Den beskriver förhållandet mellan två parter, principalen och agenten.  
Principalen är den som vill få uppdraget utfört och agenten är den som utför uppdraget.61 
                                                 
58Bearbetad modell, Ax, Christian et al (2002) Den nya ekonomistyrningen, s. 43  
59 Ax, Christian m fl (2002) Den nya ekonomistyrningen, s. 43 
60 Artsberg, Kristina (2003) Redovisningsteori – policy och praxis, s. 84 
61 Anthony, Robert N, Govindarajan (2003) Management control system, s. 76 
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Förhållandet mellan principal och agent kan skildras så att den amerikanska lagstiftaren är 
principal och företaget är agent. Den amerikanska lagstiftaren inför SOX, en lag som ska 
verka i dennes intresse. De företag som berörs av SOX, agenterna, har inget annat alternativ 
än att lyda principalens direktiv genom att följa lagen.  
 
Ett antal centrala antaganden karaktäriserar förhållandet mellan principal och agent. Nedan 
följer en beskrivning av dessa antaganden.  
 
Nyttomaximerande 

Bägge parterna i förhållandet strävar efter att maximera sin egen nytta. Principalen vill få ut 
så mycket som möjligt ur uppdraget och agenten vill få belöning för sitt utförda arbete. Det 
går inte att förutsätta att båda parterna tillfredställs i samma omfattning vid samma tidpunkt. 
Om nyttan ökar för den ena partnern minskar den för den andre och vice versa. 
 
Principalen vill maximera sin nytta genom att införa SOX. Att företagen följer reglerna i SOX 
ska bidra till att intressenterna får ett ökat förtroende för företags redovisning och för 
finansiell rapportering. Det i sin tur skall bidra till att skapa en stabil och välmående 
kapitalmarknad vilket gynnar det amerikanska samhället och dess ekonomi.  
 
Agenterna vill maximera sin nytta genom att följa SOX och därmed visa intressenterna att de 
är laglydiga och följer givna direktiv. Eftersom SOX är tvingande vet agenten att deras nytta 
kommer att minska om de väljer att inte följa lagen. Det skulle leda till ett minskat förtroende 
för företaget och intressenterna skulle ta avstånd från verksamheten. Samtidigt vill agenten 
maximera den ekonomiska nyttan genom att fokusera på verksamhetens huvudmål, att tjäna 
pengar. 
 
Målkonflikt 

Det kan vara svårt för principalen att alltid stimulera agenten att handla i principalens intresse 
då agenten gör en avvägning mellan finansiell kompensation och andra arbetsrelaterade 
förmåner. Principalen får i utbyte ett tillfört värde då agenten anstränger sig och presterar. 
 
Principalen har i detta fall valt att införa en lag som är tvingande vilket inte ger agenten någon 
handlingsfrihet. Denne är tvungen att följa SOX vare sig lagen strider mot företagets mål eller 
inte, vilket ger principalen ett bestående tillfört värde. För agenterna kan SOX innebära en 
stor målkonflikt. De kan bli tvungna att åsidosätta verksamhetens huvudsakliga mål för att 
kunna hantera implementeringen av lagen. Om principalen istället skulle införa ett 
principbaserat regelverk skulle agenterna ha möjlighet att avgöra vilka målkonflikter som är 
mer eller mindre nyttomaximerande för dem. 
 
Informationsassymmetri 

Det kan råda informationsasymmetri mellan parterna då det är agenten som har detaljkunskap 
om vad som sker inom företaget. Det kan vara problematiskt för principalen att kontrollera 
vad agenten gör och om denne verkligen handlar i principalens intresse. Därför är det 
nödvändigt för principalen att i någon form övervaka agenten. Utan övervakning är det endast 
agenten själv som har vetskap om detta. 
 
Principalen har tagit hjälp av SEC och PCAOB för att kunna kontrollera att agenterna 
verkligen efterlever SOX. De övervaknade organen underlättar för principalen genom att 
löpande kontrollera att agenten följer SOX. Det görs bland annat genom intern kontrollrapport 
och övervakning av revisorerna som granskar företagens finansiella rapportering. 
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Opportunistisk 

Agentens informationsövertag över principalen medför en risk att denne försöker kringgå 
principalens regler. Detta kan ske i form av brott som exempelvis stöld, lögn och bedrägeri 
mot företaget. Principalen försöker gardera sig mot dessa risker genom att bland annat 
upprätta kontrakt med agenten.  
 
Då principalen har valt att införa SOX kan lagen ses som ett kontrakt som är ofrivilligt från 
agentens sida men som trots det måste följas. I utbyte mot att agenterna följer kontraktet får 
dessa handla med företagens aktier på den amerikanska aktiemarknaden. Stänga straff har 
införts för att verka avskräckande vilket skall leda till att agenterna undviker att bryta mot 
kontraktet. 
 
Rationellt 

Agenten handlar med antagandet om fullständig rationalitet. Trots att agenten har 
informationsövertag förutsätter det inte att han alltid handlar rationellt. Agenten har inte 
fullständig information men handlar utifrån tron att han har det. Principalen tror istället att det 
är han som har fullständig kontroll över agentens beteende men så är inte alltid fallet. 
 
Eftersom SOX är en lag förutsätter principalen att agenten skall agera som det förväntas av 
denne. Det finns dock inga garantier för att agenten kommer att handla rationellt bara för att 
denna har ett informationsövertag och är medveten om de överhängande straffen. Det finns 
även en risk att principalen förutsätter att denne har full kontroll trots att det inte finns något 
sätt att till fullo kontrollera agentens beteende. En agent kan välja att av någon anledning inte 
efterfölja lagen. 
 
Riskovillig 

Agenten och principalen har olika syn på risk. Agenten anses riskovillig då denne exempelvis 
har mycket kapital bundet i verksamheten och inte kan diversifiera risken. Principalen kan 
däremot anses vara riskneutral eftersom denne har diversifierat risken genom att SOX gäller 
samtliga företag som är noterade på någon av de amerikanska börserna.  
 
Om någon agent skulle bryta mot kontraktet skulle denne straffas vilket skulle påverka 
agenten själv i mycket större utsträckning än det skulle påverka principalen. För principalen 
skulle det figurera mer som ett avskräckande exempel inför övriga agenter än det skulle 
påverka på kapitalmarkanden på kort sikt. Agenten däremot skulle med stor sannolikhet inte 
kunna fortsätta att bedriva verksamheten. Trots detta kan det finnas agenter som av olika 
anledningar är villiga att ta risken att bryta mot detta kontrakt.62 
 
 

3.6 Institutionell teori 
En institution är en organiserad och etablerad struktur eller procedur som är baserad på för 
givet tagna regler, formella eller informella, medvetna eller omedvetna. Institutioner är en 
produkt av mänskligt beteende men behöver inte vara medvetet utformade.63  
 
Ordet institution har olika innebörd för olika forskare. De flesta forskares uppfattning av 
begreppet institution är dock att: ”Institutioner består av kognitiva, normativa och regulativa 

                                                 
62 Anthony, Robert N, Govindarajan (2003) Management control system 
63 Johansson, Roine (2002) Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen, s. 17 f 
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strukturer och aktiviteter som tillhandahåller stabilitet och mening med socialt beteende”64 
(”Institutions consist of cognitive, normative and regulative structures and activities that 

provide stability and meaning to social behaviour”65).  
 
Definitionen utkristalliserar de grundläggande skiljelinjerna. Den betecknar regulativa, 
normativa och kognitiva element som ”institutionernas tre pelare”. Det innebär att de 
aktiviteter och strukturer som ger en stabilitet åt det sociala beteendet är av tre olika slag. 
Dessa teorier fäster olika vikt vid de olika elementen.  
 
Den regulativa aspekten omfattas av institutionalister alltså lagstiftare. Institutioner begränsar 
och reglerar beteenden. De lägger stor vikt vid regelskapande, övervakning och sanktioner. 
Den amerikanska lagstiftaren reglerar företags agerande på den amerikanska aktiemarknaden 
genom införandet av SOX. 
 
Den normativa aspekten handlar således om rättigheter och skyldigheter och om att uppfylla 
förväntningar och att göra vad olika roller kräver av rollinnehavaren. Andra grupper av 
teoretiker ser nämligen institutioner som uppbyggda av normer och värderingar. Företag som 
lyder under SOX är skyldiga att följa reglerna för att återupprätta intressenternas förtroende 
för kapitalmarknaden.  
 
Den kognitiva aspekten handlar om att på ett visst sätt följa regler och rutiner därför att de tas 
för givna.66 Den amerikanska lagstiftaren har stora förväntningar på att företagen ska följa 
reglerna i SOX. Eftersom SOX fortfarande är en relativt ny lag så är företagen högst 
medvetna om att de måste utarbeta nya rutiner för att kunna följa den, de följer den inte endast 
för att reglerna tas för givna. 
 
Det har ägnats lite uppmärksamhet åt vilken betydelse inomorganisatoriska faktorer har för 
uppkomsten av nya institutioner. Inomorganisatoriska institutionaliseringar kan knytas 
samman med uppkomsten av rutiner. En del rutiner karaktäriseras av vanor som förändras när 
bättre teknik eller ny teknologi införs. Andra rutiner kommer på ett mer genomgripande sätt 
att betraktas som förgivet tagna beståndsdelar som är avsevärt mycket mer motståndskraftiga 
mot förändringar.67 Det ställs stora krav på företagen att skapa nya och förbättrade rutiner för 
att kunna efterleva lagen. Särskilt sektion 404 kräver att företagen utarbetar nya rutiner för 
dokumentation och kontroller.  
 
Tre faktorer bestämmer i hur hög grad inomorganisatoriska rutiner institutionaliseras. 
 
Kodifiering informerar om hur formaliserad rutinen är, exempelvis i form av skrivna regler.   
Företag har alltid någon form av struktur för hur uppgifter ska skötas, formell eller 
informell.68 I och med införandet av SOX kan de berörda företagen inte längre arbeta på det 
sätt de är vara att göra. SOX kräver att företagen dokumenterar och kontrollerar på ett 
formaliserat och tydligt specificerat sätt. Intressenterna känner till att alla företag på 
amerikanska börsen dokumenterar i samma utsträckning även om de inte har direkt insyn i 
verksamheten. 
 

                                                 
64 Egen fri översättning 
65 Johansson, Roine (2002) Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen, s. 16  
66 Ibid, s. 16 
67 Ibid, s. 38 
68 Ibid, s. 38 
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Historien informerar om hur länge en inomorganisatorisk rutin som exempelvis en uppgift 
eller struktur har funnits.69 Dokumentationskravet i SOX gör att man längre fram kan gå 
tillbaka i tiden och se hur och varför man organiserat och utfört saker på ett visst sätt. 
 
Inbäddningen informerar om hur inbäddad en rutin är i ett mönster av rutiner samt hur alla 
uppgifter är beroende av eller samspelar med varandra.70 Genom att företagen följer reglerna i 
sektion 404 kommer dessa tydligare att kunna se hur processer och rutiner är kopplade till 
eller samspelar med varandra. 
 
Idag sker många politiska förändringar i organisationer för att skapa likheter. En vanlig typ av 
institutionell förändring är tvingande förändringar. De härrör från politiska inflytanden och 
legitimitetsproblem. Förändringen leder till både formella och informella påtryckningar som 
utövas i organisationer av andra organisationer. Det råder i grunden ett beroendeförhållande 
och staten har en betydande roll. Genom lagstiftning eller genom tillhandahållandet av andra 
organisationers resurser kan staten direkt styra eller påverka hur företags verksamhet 
organiseras inom olika områden.71 En annan anledning till den tvingande förändringen kan 
vara de förväntningar som samhället har. Förväntningarna driver på förändringar inom företag 
men även förändringar som leder till myndighetsbeslut i form av införandet av nya lagar.72  
 
Införandet av SOX medför en tvingande förändring för företagen. Företagen och 
aktiemarknaden fick efter företagsskandalerna legitimitetsproblem då intressenterna 
ifrågasatte om det gick att lita på företagens redovisning och finansiella rapporter. Både 
informella och formella påtryckningar från intressenter, revisionsbranschen och amerikanska 
staten har påverkat införandet av SOX. Samhället förväntar sig att kunna lita på företagens 
redovisning. 
 
 

3.7 Kostnad- och nyttaanalys73  
Kostnad- och nyttaanalys (”cost and benefit analysis”) är en teknik som används för att 
beräkna önskvärdheten för ett projekt. Att utföra en kostnad- och nyttaanalys är ett bra 
hjälpmedel för att undersöka om nyttan överstiger kostnaden och om projektet därmed är 
lönsamt. Balansen mellan kostnad och nytta är i företagen alltid en mycket viktig avvägning 
att göra. Utförandet av och innehållet i en kostnad- och nyttaanalys varierar företag emellan 
eftersom de bedriver olika verksamheter och därmed ser olika positiva och negativa effekter 
med SOX. Exempelvis har olika verksamhetsområden olika stora behov av en ökad intern 
kontroll. 
 
Nyttan är de positiva effekter och de eventuella ekonomiska fördelar som efterlevandet av 
SOX medför. De flesta företag har som huvudmål att tjäna pengar och att vara så 
resurseffektiva som möjligt.  
 

                                                 
69 Johansson, Roine (2002) Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen, s. 38 
70 Ibid, s. 38 
71 Ibid, s. 44 
72 DiMaggio, Paul J, Powell, Walter W. (1983) “The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective     
rationality in organizational fields” 
73 Atkinson et al (2001) Management accounting, s. 79 f 
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Kostnaderna som uppstår till följd av att företagen efterlever SOX får inte påverka 
redovisningens krav på relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Syftet är att företagen skall 
få en transparent redovisning och att risken för eventuella fel skall minimeras.  
 
Eftersom SOX är en lag har företagen inte haft så stor anledning att väga nyttan för lagen mot 
kostnaderna då de måste följa den vilket utfall analysen än skulle få. Om det vid en kostnad- 
och nyttaanalys dock skulle visa sig att nyttan inte överstiger kostnaderna innebär det att SOX 
inte är tillräckligt lönsam för att implementera. Trots det har företag har lagt ner otroliga 
resurser på att anpassa sig till lagen och uppfylla alla krav den ställer. 
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4 Empiri 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel har primärdata från intervjuer med fem respondenter och fyra informanter 

sammanställts. Empirin presenteras i avsnitt indelade i två övergripande ämnesområden. 

Respondenternas respektive informanternas svar redovisas separerade i de olika avsnitten. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.1 SOX:s påverkan på svenska företag 

4.1.1 Intern kontroll  

Respondenter: Samtliga respondenter sade att sektion 404 som handlar om intern kontroll är 
den mest framträdande delen av lagen. De uppgav att sektion 404 är den del av SOX som 
fordrar störst anpassning. Två respondenter sade att en stor förändring är den ökade mängden 
dokumentation som företagen måste utföra till följd av sektionen. Flertalet av respondenterna 
påvisade den stora resurs- och tidsåtgång som detta kräver. En av respondenterna sade även 
att sektion 302 är en viktig del av lagen. Denne menade att sektion 404 stödjer sektion 302 
och att kraven på intern kontroll därför måste vara uppfyllda för att vd och finanschef skall 
kunna intyga att företaget uppfyller SOX:s krav. 
 
Tre respondenter sade att det är viktigt att ha en god intern kontroll eftersom det skapar en 
struktur och tillförlitlighet i redovisningen vilket leder till att risken för bedrägerier minskar. 
Två respondenter hävdade att deras företag hade en god intern kontroll redan innan SOX 
infördes. En av dessa sade även att intressenterna förväntar sig att företagen kan uppvisa en 
god intern kontroll. 
 
Informanter: Alla informanter sade liksom respondenterna att sektion 404 är den mest 
framträdande delen av lagen. En av informanterna sade att den interna kontrollen har fått en 
helt annan fokus än tidigare. Hälften av informanterna nämnde även sektion 302.  
 
Alla informanter tycker att företagen genom lagstiftningen har fått en ökad förståelse för 
intern kontroll och vad det innebär. En informant sade att intern kontroll handlar om att stödja 
processer och är en del i ett värdeskapande för företagen. Även bättre kontrollgransakning 
samt förbättrad uppföljning och effektivitet är positivt. En god kontrollmiljö minskar risken 
för att medvetna och omedvetna fel begås i företaget. En informant förtydligade genom att 
säga att lagen bidrar till att ge en bra bild över vad som fungerar i företagets processer och 
vad som behöver förbättras.  
 
En informant sade även att det finns en viss risk med att gå ut och säga att företag har en god 
intern kontroll om det sedan skulle framkomma att dessa företag inte lever upp till lagens 
krav. 
 
 

4.1.2 Kostnader 

Respondenter: Samtliga respondenter sade att det har kostat företagen stor summor pengar att 
implementera SOX. Ett företag berättade att de har lagt ner flera gånger det normala 
revisionsarvodet. Två andra företag sade att SOX har kostat dem cirka 50 miljoner kronor och 
för en av koncernerna beräknas den totala kostnaden till ett par hundra miljoner kronor. Två 
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respondenter tror att kostnaderna kommer att vara högst i det inledande skedet för att sedan 
minska. En av dem kallar det för ”engångseffekt”.  
 
Fyra respondenter sade att det är svårt att koppla nyttan med lagen till kostnaderna för den då 
arbetet med anpassningen är mycket tidskrävande och kostsamt. En respondent är övertygad 
om att nyttan i relation till kostnaderna på medellång sikt kommer att vara +/- noll. På lång 
sikt, cirka fem till 10 år, kommer kostnaderna dock att kompenseras av enklare och 
förbättrade rutiner. En respondent sade att det skulle vara billigare med en skandal än det är 
att implementera SOX. 
 
Informanter: Samtliga informanter var liksom respondenterna eniga om att kostnaderna för 
anpassningen till SOX är mycket höga, både ekonomiskt och tidsmässigt.  En informant sade 
att företagen som efterlever SOX ser kostnaderna för implementeringen som något negativt. 
Det mest framträdande är kostnader som är kopplade till omorganisation, rådgivare samt nya 
datasystem som ska hantera all rapportering. En annan informant tror att en stor del av 
kostnaden beror på att företagen består av många små strukturella enheter vilket gör att det 
krävs mycket resurser för att allt ska fungera. 
 
En informant sade, ”95 procent av näringslivet får betala för vad 5 procent har ställt till 

med”. 
 
 

4.1.3 Arbetsuppgifter och organisation  
Respondenter: Tre respondenter sade att företagen har behövt vidta stora åtgärder för att 
uppfylla kraven som ställs i sektion 404. Dessa företag har tillsatt arbetsgrupper, utnyttjat 
interna resurser samt anlitat externa resurser. Övriga respondenter sade att både interna och 
externa revisorer har behövts för arbetet med anpassningen.  
 
Tre respondenter sade att arbetet med anpassningen till SOX är så krävande att företagen varit 
tvungna att byta fokus från att göra affärer till att efterleva lagen. Det är inte gynnsamt för 
verksamheten och därmed inte heller för intressenterna. En respondent sade att intressenterna 
blir lidande av att företaget måste ”dubbeljobba”. En respondent sade även att om företaget 
eventuellt skulle få svårt att hinna uppfylla alla krav i tid så kommer omprioriteringar att bli 
aktuella. Det innebär att ytterligare fokus skulle tas från kärnverksamheten och flyttas till 
implementeringen av SOX. 
 
Fyra respondenter sade att SOX har lett till att arbetsuppgifterna för vd och finanschef har 
förändrats, de arbetar nu mer med frågor som rör intern kontroll. En respondent sade att vd 
och finanschefens arbetsinsats har ökat från fem procent till mellan 15 och 20 procent då 
dessa har lagt ner mer tid på intern kontroll än på strategiska mål. En respondent berättade att 
företaget har ett bonussystem som mäter hur väl man uppfyller individuella mål. Att följa 
SOX på ett tillfredsställande sätt är en komponent i de personliga målen. Skulle man inte följa 
lagen tillräckligt bra resulterar det i lägre bonus.    
  
En av respondenterna sade att ”Audit committee” har en positiv inverkan på organisationen 
och att den bidrar till att höja kvalitén inom företaget.  
 
Tre respondenter sade att en negativ effekt som SOX kan medföra är risken för en ökad 
byråkratisering inom organisationer. 
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Informanter: Informanterna tycker att företagen har tagit sig an SOX väl och kommit långt i 
arbetet med att efterleva lagen. En informant sade att företagen har fått göra omprioriteringar 
genom att flytta fram internt revisionsarbete för att öka koncentrationen kring SOX. En 
informant tror också att företagen kan komma att behöva anpassa ambitionsnivån och sänka 
de interna formkraven för att hinna implementera lagen fullt ut. En av informanterna sade att 
det är positivt att tidsfristen för icke-amerikanska företag har förlängts. Det innebär att dessa 
nu får mer tid på sig att utvinna nytta ur sitt arbete med att efterleva SOX. 
 
En informant sade att organisationen i företagen har förändrats så till vida att medarbetarna 
tydligare kan identifiera sina ansvarsområden. Informanten tror att detta kan leda till stolthet 
hos arbetstagaren och stolthet medför en känsla av ansvar. Vikten av ”att vara del i ett 

värdeskapande”, det vill säga att vara en integrerad del i vad man gör betonas också av en 
informant. En informant sade istället att ökade krav på dokumentation kan leda till en ökad 
känsla av övervakning med en hämmande effekt på arbetstagarna.  
 
En informant sade även att styrelse och ledning har fått andra intresseområden i och med 
införandet av SOX. Två informanter sade att det endast har skett en relativt liten förändring i 
vd och finanschefens arbetsuppgifter. Bland annat blir ansvaret tydligare då de skall ”signa 
av” rapporter. För vd och finanschef innebär SOX att de kan känna sig tryggare när de skriver 
under rapporter. En annan informant sade att arbetet är mer strukturerat nu och att företagens 
rutiner har blivit bättre, men att det är tungt att utföra. En informant sade att syftet med SOX 
är bland annat är att det inte ska betalas ut för höga ersättningar. Det är viktigt att utdelning 
står i proportion till arbetsinsats så att goda relationer med ägaren inte skadas. 
 
En informant sade att SOX kan bidra till en ökad centralisering, där ansvarsfördelningen blir 
mer uppdelad eftersom chefer delegerar ut uppgifter till olika ansvarsområden. En ökad 
decentralisering ger på motsatt sätt mer eget ansvar inom varje affärsområde. Informanten 
poängterade att det är viktigt att det finns en balans mellan centralisering och decentralisering. 
Denne sade även att SOX drar lite åt att man glömmer självkontroll. Informanten förespråkar 
att lagen bör tillämpas så att man arbetar utifrån riskanalys och materialitetskriterier snarare 
än med detaljstyrning.  
 
 

4.1.4 Straff 

Respondenter: En respondent sade att vd och finanschef har fått ett större juridiskt ansvar i 
och med SOX än vad de hade tidigare. Trots det sade alla respondenter sade att risken för 
straff inte är något företagen diskuterar. Skydd mot eventuella straff får man genom att följa 
lagen, uppvisa ärlighet och uppriktighet och vara öppen i sin rapportering. Tre respondenter 
nämnde dock att straffen är avskräckande och att det finns en rädsla för att bli straffad om 
eventuella fel uppmärksammas i rapporter vilka korrektheten redan intygats. En respondent 
ansåg att företaget skulle kunna förlora mer pengar på en dålig affär jämfört med på ett straff. 
Samtliga företag sade även att straffskalan är främmande för dem i jämförelse med de svenska 
förhållanden de är vara vid. Amerikanska lagar, även SOX, är mycket hårda och en 
respondent sade att ”straffskalan är löjlig”. Enligt två respondenter skulle företagen rätta sig 
efter amerikansk lag om nationella normer skulle kollidera med SOX.  
 
Två respondenter sade att företagen skulle kunna skydda sig mot eventuella böter genom att 
teckna ansvarsförsäkringar samt konsultera med jurister. Risken finns dock att 
försäkringsbolag begär mycket höga premier eller att de inte beviljar sådana försäkringar.  
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Tre respondenter ansåg att bolagsstyrningen kan komma att behöva mer övervakning eftersom 
det finns krav på att stämma av och se till att alla processer är korrekt utförda. En respondent 
trodde att SEC kommer att finna ett sätt för övervakning och kvalitetssäkring, då intresset för 
det stadigt ökar. En respondent nämnde ”Audit committees” roll för att skapa ordning.  
 
Informanter: Samtliga informanter trodde liksom respondenterna att företagen kommer att 
försöka följa lagen och utföra ett bra arbete med implementeringen av SOX för att undvika 
oriktigt uppträdande. Hälften av informanterna sade att straff inte är den bästa lösningen. En 
informant sade att straffen har en hämmande funktion på svenska företag och därför inte är en 
långsiktig lösning. Tre informanter ansåg att företagen kan komma att behöva mer 
övervakning på grund av att rigida regler införts för att ansvar skall kunna utkrävas. Det är 
viktigt att reglerna följs upp och att vd och finanschef har en närkontakt och en övervakande 
funktion gentemot varandra. Även styrelsen har i uppgift att övervaka. Informanterna sade att 
företagen skulle kunna teckna ansvarsförsäkringar för att skydda sig mot eventuella böter.  
 
En informant sade att om ett företag skulle bryta mot reglerna i antingen SOX eller Koden 
genom att påvisa brister i den interna kontrollen skulle det ”straffas” av marknaden. SOX har 
dock ytterliggare ett strafförfarande då lagen håller enskilda personer ansvariga vilket Koden 
inte gör. 
 
Tre informanter sade att revisorerna liksom företagen har fått ökad övervakning genom 
PCAOB. Revisorer och andra medarbetare går utbildningar för att förstå alla delar av lagen 
och därigenom undvika oriktigt uppträdande. En informant sade även att det handlar om en 
trovärdighet för branschen.  
 
 

4.1.5 Amerikanska börsen 

Respondenter: Två respondenter från företag som fattat beslut om avnotering sade att SOX 
kan ha varit en bidragande orsak till det beslutet. Ett företag valde att avnotera sig för att deras 
ADR:s hade låg omsättning och för att likviditeten var bättre på Stockholmsbörsen. Införandet 
av SOX hade viss påverkan men företaget måste trots avnoteringen följa lagen då det har fler 
än 300 aktieägare i USA. Respondenten sade att SEC:s regler gör det svårt för företag att 
avregistreras hos dem. Ett annat företag valde avnotering bland annat eftersom att de hade 
svårt att se en anledning till att fortsättningsvis vara noterade då omsättningen av aktien var 
låg. Kostnaden för att vara noterad på den amerikanska börsen ses som liten jämfört med 
kostnaden för SEC-registrering, alltså var det ingenting som påverkade beslutet. 
 
Inget av de tre företag som är noterade på den amerikanska börsen har planer på avnotering. 
Respondenterna sade att dessa företag har alltför många aktieägare i USA. De hade även svårt 
att se SOX som en anledning till avnotering. En av respondenterna sade istället att om 
företaget efterlever SOX är det ett bevis på att verksamheten sköts på ett bra sätt.  
 
Informanter: En av informanterna sade att flera faktorer har bidragit till att företag har fattat 
beslut om avnotering. Den främsta orsaken är dock att SOX sätt att reglera detaljer är 
främmande för svensk företagskultur. En annan faktor är de höga kostnader som är kopplade 
till lagen. En tredje orsak är att aktiemarknaderna idag är mer likvida globalt än de var 
tidigare. Gapet mellan den amerikanska börsen och andra börser har minskat vilket leder till 
att företagens motiv för att vara noterade på flera börser krymper.  
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En av informanterna tror inte att lagen har varit en direkt orsak då företag fattat beslut om 
handel på den amerikanska börsen. ”SOX var droppen som fick bägaren att rinna över.” En 
annan informant sade dock att den höga straffskalan uppfattas negativt och kan avskräcka 
många företag från att vara noterade på den amerikanska börsen. 
 
 

4.2 Näringslivets inställning till SOX 
Respondenter: Respondenterna har inte sett någon kollision mellan bestämmelserna i SOX 
och svenska normer. De har även svårt att tänka sig att en sådan kollision skulle kunna uppstå. 
Två respondenter anser att SOX går före nationella normer som exempelvis Koden. En 
respondent tycker motsatsvis att de nationella normerna skall följas framför amerikansk 
lagstiftning. 
 
Tre respondenter sade att SOX är för detaljerad och för omfattande. Lagens detaljrikedom 
samt att den är utformad på ett amerikanskt sätt och därmed inte anpassad till svensk 
företagskultur betonades. Företagen skulle därför föredra normstyrning framför lagreglering. 
Samtliga respondenter sade samtidigt att det inte finns någon annan väg att gå än att följa 
SOX. Alla företag tror att de kommer att uppfylla SOX krav den 1 juli 2006. Respondenterna 
sade även att företagen har kommit långt med det arbetet. 
 
Ingen av respondenterna tror att lagen kommer att öka intressenternas förtroende för företags 
redovisning. Ingen anser heller att reglering genom lagstiftning är nödvändigt för att 
upprätthålla god kvalité på företags redovisning. 
 
Informanter: Tre informanter sade att SOX är för detaljstyrd och för formell. Detaljstyrningen 
kan bidra till att företagen blir fixerade vid reglerna och att dessa därför riskerar att tappa 
rationellt tänkande. ”Förenklat är det samma sak som att vid ett övergångsställe gå vid grön 

gubbe utan att titta efter bilar eftersom man glömmer bort det.” Informanten sade även att det 
inte går att konstruera regler som kontrollerar varje verklighetssituation, utan att professionellt 
omdöme och sunt förnuft måste användas. En annan informant sade att det finns en risk med 
all dokumentation om mängden blir för omfattande. ”Man ser inte skogen för alla träden.” 
 
En informant tror att SOX framöver kan lättas upp och bli mindre detaljerad. När SEC och 
PCAOB tolkar lagen kan kraven och omfattningen komma att minska. Rapporter som gäller 
intern kontroll med åren kommer att bli mer lika varandra. 
 
En informant sade att lagstiftning är ett snabbt sätt att reglera företags redovisning medan 
självreglering tar längre tid. Två informanter tror också att SOX kommer att utvecklas mer 
mot en normstyrning över tiden trots att det är en lagtext. En annan informant sade att SOX är 
invecklad och att lagen jämfört med Koden är kompromisslös. 
 
En informant hoppas att SOX kommer att bidra till att öka intressenternas förtroende. Denne 
sade att om dessa inser vad SOX innebär och vad den leder till så kan den bidra till ett ökat 
förtroende. 
 
Två informanter sade att SOX i princip är en bra lösning för att upprätthålla intressenternas 
förtroende för företags redovisning. Lagens omfattning kan dock diskuteras då regelverket 
innehåller för mycket detaljer och kräver för mycket av företagen. En av informanterna sade 
även att lagen är bra och att den lever upp till sitt syfte.  
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En informant sade att SOX kommer att bidra till att öka intressenternas förtroende. 
Investerarna vet att det är en tuff lag. De tycker att det är dyrt men de ser att det finns ett 
värde trots allt. Däremot inser kanske inte småspararna förstår avsikten med SOX. En annan 
informant sade att SOX delvis kommer att bidra till att upprätthålla intressenternas förtroende 
men att lagen inte helt kommer lösa problemet. Rimliga redovisningsregler i kombination 
med sunt förnuft och transpararens är det bästa sättet att uppnå förtroende för företags 
redovisning. Den interna kontrollen ska tvinga företagen att bli mer transparenta. Detta är 
tänkt att öka förtroendet. Det finns dock en risk för ett förväntningsgap eftersom företagen 
förväntar sig att SOX skall leda till ökat förtroende medan det inte är rimligt att kräva sådan 
detaljkunskap av allmänheten.  
 
Endast en informant sade att det visat sig att det var nödvändigt med reglering genom 
lagstiftning. Två andra informanter sade att reglering genom lagstiftning inte är nödvändigt 
för att upprätthålla god kvalité på företags redovisning. En av dem sade företagen vinner mer 
på att vara transparenta. De måste själva ta ansvar för sitt rykte och värna om sitt varumärke. 
Det är viktigt att visa att man har en god intern kontroll men den skall vara designad och 
dokumenterad på ett rimligt sätt. ”SOX går för långt, utöver sunt förnuft, sans och balans.” 
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5 Analys 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kopplas det empiriska materialet till de teorier som tidigare presenterats. 

Inledningsvis redogörs för den påverkan SOX har haft på de svenska företag som efterlever 

lagen. Därefter presenteras näringslivets inställning till SOX kopplad till samma teorier.  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.1 SOX:s påverkan på svenska företag 

5.1.1 Konflikter mellan intressentkrav 

De svenska företagen strävar efter en tillfredställande vinst genom att göra affärer i 
kärnverksamheten. För att tillfredsställa den amerikanska lagstiftaren är företagen tvungna att 
åsidosätta dessa mål genom att prioritera efterlevandet av SOX. Intressentmodellen säger att 
alla intressenter inte alltid kan tillfredställas på samma gång. Det är viktigt att hålla goda 
relationer med betydelsefulla intressenter men eftersom implementeringsfasen av SOX är så 
lång sätts de övriga intressenterna åt sidan mer än normalt. De övriga intressenterna blir alla 
lidande på grund av företagens ”dubbelarbete” vilket innebär att företagen inte når den 
jämvikt som eftersträvas. Deras förhållande till omgivningen blir osäkert och stabiliteten i 
verksamheten kan rubbas. Då företag inte kan bibehålla goda relationer till sin omvärld finns 
det en risk att det exempelvis tappar marknadsandelar. 
 
Ett företag har många intressenter och målet är att tillfredställa deras anspråk. Eftersom SOX 
måste efterlevas har företaget svårt att kompromissa mellan intressenternas krav. Vd och 
finanschef lämnar ett stort bidrag till företaget bland annat genom att rapportera till SEC. 
Företaget skall i sin tur lämna en belöning till vd och finanschef för det utförda arbetet. Enligt 
intressentmodellen skall belöningen överstiga bidraget. Ett av syftena med SOX är att inte 
betala ut för höga ersättningar då utdelning skall stå i proportion till arbetsinsats. Vd och 
finanschef riskerar år i fängelse då de skriver under rapporterna samtidigt som SOX säger att 
höga ersättningar inte får betalas ut. Företagets intressentkrav står alltså i konflikt med 
varandra.  
 
Införandet av SOX har lett till att medarbetarna i de berörda företagen har fått en större 
ansvarsfördelning. Ett ökat ansvar borde ge exempelvis utbildningstillfällen vilket leder till att 
de anställda utvecklas på sin arbetsplats. Får medarbetarna undermåliga belöningar i 
förhållande till arbetsinsatsen kan de tappa all motivation att arbeta kvar på företaget. Att 
medarbetarna trivs och presterar goda resultat är en förutsättning för att företaget skall gå med 
vinst. Att medarbetarna på ett tillfredställande sätt sköter sina arbetsuppgifter är även viktigt 
för att relationen till ägaren inte skall ta skada. Investerarna som bidrar till verksamheten 
genom att placera kapital i företaget skall belönas med utdelning och avkastning. Detta är inte 
möjligt om företaget inte är lönsamt. Återigen står den amerikanska lagstiftarens 
intressentkrav i konflikt med övriga intressenters krav. 
 
De intressenter som styr och övervakar att företagen efterlever SOX är SEC och PCAOB. 
Genom kontrollerna skall de bidra till att bibehålla goda relationer mellan företag och 
investerare. Samspelet mellan alla intressenter skall under dessa organs övervakning leda till 
ökat förtroende för företagen, aktiemarknaden och redovisningsbranschen. För att jämvikt 
skall uppstå måste alla intressenters krav vara uppfyllda. 
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5.1.2 Incitament till att efterleva SOX 

Enligt agentteorin är både den amerikanska lagstiftaren och företagen nyttomaximerande och 
rationella. Den amerikanska lagstiftaren inför SOX som skall verka i dennes intresse. 
Företagen har inget annat val än att lyda givna direktiv och byter därför fokus från att göra 
affärer till att efterleva lagen. Dessa maximerar i första hand sin symboliska nytta genom att 
visa att de är laglydiga och följer SOX. Företagen vill dock även maximera den finansiella 
nyttan. Detta mål måste åsidosättas på kort sikt men på längre sikt resulterar det 
förhoppningsvis i ett ökat förtroende, varpå den finansiella nyttan också maximeras. 
Respondenterna var eniga om att företagen inte har något annat alternativ är att efterleva 
lagen. Nyttan kan alltså minska om de väljer att inte följa lagen eller misslyckas med att följa 
den. Det skulle leda till ett minskat förtroende för företaget och intressenterna skulle ta 
avstånd från verksamheten. 
 
Den amerikanska lagstiftaren förväntar sig att företagen följer SOX men det finns egentligen 
ingenting som säger att dessa kommer att handla rationellt genom att följa lagen. Lagstiftaren 
har alltså inte fullständig information men agerar utifrån tron att denne har det och att 
företagen kommer att följa lagen. Trots att lagstiftaren har infört hårda straff samt 
övervakande organ för att undvika att företagen kringgår reglerna finns det alltså inget sätt att 
till fullo kontrollera deras beteende.  
 
Att företagen har informationsövertag över den amerikanska lagstiftaren betyder inte att de 
alltid kommer att handla rationellt. Företagen kan välja att bryta det ofrivilliga kontraktet med 
den amerikanska lagstiftaren och att av någon anledning inte följa den tvingande lagen. Det 
finns ingenting som säger att det inte är lättare och billigare med en skandal än att 
implementera SOX. Det är exempelvis inte otänkbart att det inte är främmande för vissa att 
offra ett antal år i fängelse för att sedan leva gott för stulna miljoner. Väljer ett företag att 
bryta mot kontraktet kommer givetvis påföljder att bli aktuella. Straffen är en uppenbar 
påföljd medan en annan indirekt påföljd är att företaget sannolikt inte heller kommer att 
bedriva fortsatt verksamhet då förtroendet för detta utplånats. 
 
 

5.1.3 Inomorganisatoriska rutiner och strukturer 

Att ha en god intern kontroll inom företag är viktigt för att skapa stabilitet och mening med 
socialt beteende. Undersökningen visade vikten av att företagen har en god intern kontroll då 
den också är en del i ett värdeskapande för företagen. Enligt den institutionella teorin 
begränsar och reglerar den amerikanska lagstiftaren beteenden i och med införandet av SOX. 
Denne lägger stor vikt vid regelskapande, övervakning och sanktioner. Lagen bidrar till att 
skapa struktur och ger en tillförlitlig redovisning vilket minskar risken för bedrägerier. 
Företag som lyder under SOX är skyldiga att följa reglerna för att återupprätta investerarnas 
förtroende för kapitalmarknaden. Eftersom företagen måste efterleva lagen har lagstiftaren 
och näringslivet stora förväntningar på dessa att göra det. Kraven på intern kontroll och 
dokumentation gör att företagen måste utarbeta nya rutiner för att kunna följa SOX. De nya 
rutinerna har för företagen lett till en ökad förståelse för intern kontroll. Företag kan komma 
att behöva anpassa ambitionsnivån och sänka de interna formkraven för att hinna 
implementera SOX inom tidsramen. De gör vad som behövs för att uppfylla lagens krav i tid. 
Företagen har bland annat varit tvungna att flytta fram handläggandet av andra frågor till 
förmån för SOX. Längre fram när företagen har vant sig vid reglerna kommer de troligtvis att 
tas för givna eftersom de är då är en del av verksamhetens struktur. SEC och PCAOB 
övervakar att reglerna följs för att sanktioner skall kunna utfärdas vid brott mot lagen. Det 
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finns en rädsla hos företagen för att bli straffade om eventuella fel skulle uppmärksammas i 
rapporterna. De amerikanska straffen är främmande för svenska företag eftersom vi i Sverige 
inte är vana vid detta stränga sätt att reglera. 
 
Inomorganisatoriska faktorer har ett nära samband med uppkomsten av nya rutiner. Rutiner 
kan beskrivas som vanor som förändras när exempelvis ny teknologi införs. För att företagen 
exempelvis skall kunna förbättra den interna kontrollen ställer SOX indirekta krav på dessa. 
Bland annat har företagen gjort stora uppoffringar genom att införskaffa dyra affärssystem för 
att kunna hantera all dokumentation då lagen kräver att detta görs på ett väldigt specifikt sätt. 
I och med de nya rutinerna kan företagen alltså inte arbeta på det sätt de är vana att göra. Då 
rutinerna bli formaliserade vet intressenterna att alla företag på den amerikanska börsen 
dokumenterar och kontrollerar på samma sätt. Om ett företag efterlever SOX kan det ses som 
ett kvitto på att företaget håller en viss standard. Det blir även lättare att jämföra mellan 
företag. I och med dokumentationskravet kommer företag att kunna gå tillbaka i tiden och 
följa upp hur och varför man handlat på ett visst sätt. Då företagen följer reglerna i sektion 
404 kommer det även att bli tydligare att se hur processer och rutiner är kopplade till 
varandra. 
 
Tvingande förändringarna sker idag genom politiska beslut. SOX har införts till följd av att ett 
politiskt beslut har fattats. Beslutet fattades för att tvinga företagen att leva upp till de 
förväntningar som samhället och kapitalmarkanden har på deras redovisning. Syftet var att 
komma till rätta med det legitimitetsproblem företagen kämpat med efter alla 
företagsskandaler. Lagstiftningen har utöver förändringen och uppkomsten av nya rutiner 
även haft en påverkan på hur arbetstagarna utför sina tjänster. I första hand har vd och 
finanschefens arbetsuppgifter förändrats. Uppgifter relaterade till intern kontroll har ökat, de 
har också fått ett större ansvar både praktiskt och juridiskt. Även medarbetarnas 
arbetsuppgifter har förändrats. Det finns en risk att dessa tvingande förändringar kan leda till 
byråkratisering inom företagens organisation. 
 
 
5.1.4 Kostnader kopplade till SOX 

Det har kostat företagen stora summor pengar att implementera SOX. Utgångspunkten i en 
kostnad- och nyttaanalys är att nyttan skall överstiga kostnaderna för att ett projekt skall vara 
lönsamt. Genom att upprätta en sådan analys kan företagen undersöka om det är lönsamt för 
dessa att efterleva SOX. Denna undersökning visar att näringslivet tror att kostnaderna 
kommer att vara högst i det inledande skedet för att sedan minska. I detta skede kan dock 
företagen inte ännu beräkna utfallet av den nytta SOX för med sig. Då det är en tvingande lag 
skulle en kostnad- och nyttaanalys inte påverka om företagen skall välja att följa lagen eller 
ej. Analysen kan istället ses som ett hjälpmedel för att avgöra inom vilka områden 
kostnaderna för implementeringen är som störst för företagen. Troligtvis är de områden som 
kostar mest de områden där det brister mest, därför kan utfallet ses som en indikator på vad 
som måste förbättras. Undersökningen visar även att nyttan kan komma att överstiga 
kostnaderna på lång sikt i och med att rutinerna inom företaget förbättras. 
 
Om implementeringen av SOX leder till förbättringar avseende tillförlitligheten av finansiell 
information och därmed till ett ökat förtroende för kapitalmarknaden kan det vara värt 
kostnaden. Det finns dock inget sätt för företagen att försäkra sig om att det blir så, det får 
tiden utvisa. 
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5.2 Näringslivets inställning till SOX 

5.2.1 Straff och förtroende 

En målsättning för företagens är att tillfredställa alla intressenters krav i den mån det går. Två 
av de svenska företagens intressenter ställer liknande krav men har olika kontraktsvillkor. Den 
amerikanska lagstiftaren förväntar sig att SOX följs och de svenska normerna förväntas också 
följas. Det har ännu inte uppstått någon känd situation då dessa intressentkrav har kolliderat 
men teoretiskt sett kan det inträffa. Om en sådan situation skulle uppstå skulle det vara svårt 
för företagen att avgöra vilket regelverk som skall följas. Då de har sin verksamhet i Sverige 
är det viktigt att följa de svenska normerna. Men företagen är även skyldiga att följa SOX då 
den är en tvingande lag. Det är upp till varje enskilt företag att besluta om vilken av 
intressenterna som skall prioriteras. Flertalet av respondenterna anser dock att SOX skall 
följas i första hand. Detta kan antas bero på de sanktioner företagen riskerar vid brott mot 
lagen. Det bästa vore att finna en lösning som tillfredställer båda intressenterna så att 
företagen når en balans mellan deras krav. Det kan tyckas ologiskt att två regelverk som syftar 
till att lösa samma problem kan strida emot varandra.  
 
För företag som befinner sig på internationella kapitalmarknader är förtroende och tillgång på 
information viktiga komponenter. Tanken med SOX är god då den kan komma att öka 
intressenternas förtroende för företags redovisning. Det är dock upp till intressenterna själva 
att sätta sig in i vad SOX innebär och vad lagen leder till. Är inte intressenterna medvetna vad 
SOX är och vad den avser att reglera så kan den omöjligt bidra till ett ökat förtroende. Vidare 
kan man fråga sig hur intressenter så som exempelvis småsparare skall få tillgång till denna 
information. Eftersom lagen inte är svensk har den inte heller fått lika mycket massmedial 
uppmärksamhet i Sverige som den har fått i USA. Om företagen vill att lagen skall bidra till 
ett ökat förtroende åligger det dem själva att informera övriga intressenter om vad SOX 
innebär och vad man förändrar inom verksamheten för att efterleva lagen. 
 
 

5.2.2 Lagreglering kontra självreglering 

Enligt agentteorin vill både företaget och den amerikanska lagstiftaren maximera sin egen 
nytta. Undersökningen visar att näringslivet hoppas att SOX skall bidra till att öka 
intressenternas förtroende genom att företagen följer lagen. Företagen vill givetvis maximera 
sin nytta genom att intressenterna har förtroende för deras redovisning. Det är dock viktigt att 
inte glömma att det även är mycket viktigt för företagen att maximera den finansiella nyttan. 
Om lagstiftaren införde ett principbaserat regelverk skulle företagen ha möjlighet att avgöra 
vilken nytta och vilka målkonflikter som är mest nyttomaximerande för dem. Informanterna 
tror att SOX kommer att lättas upp med tiden och bli mer likt ett principbaserat regelverk. Det 
skulle alltså innebära att företagen kan implementera den del av lagen som anses vara 
värdehöjande för verksamheten. Inget av företagen i undersökningen anser att reglering 
genom lagstiftning är nödvändigt för att bibehålla god kvalité på företags redovisning. 
 
Sanktionerna har införts för att avskräcka företagen att bryta mot de ofrivilliga kontrakten 
med den amerikanske lagstiftaren. Om något företag skulle bryta mot kontraktet skulle denne 
straffas vilket skulle påverka företaget själv i mycket större utsträckning än det skulle påverka 
principalen. För principalen skulle det figurera mer som ett avskräckande exempel inför 
övriga företag än det skulle påverka på kapitalmarkanden på kort sikt. Företaget däremot 
skulle med stor sannolikhet inte kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet.  
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5.2.3 Efterlevande av SOX – analogt med förtroende? 

Samtliga företag kommer villkorslöst att följa SOX eftersom det inte finns någon annan väg 
att gå. På grund av sanktionerna föredrar företagen att följa SOX trots att de tycker att svenska 
normer och självreglering är ett bättre sätt att komma till rätta med problemen. 
Undersökningen visar att detta beror på att SOX inte är anpassad till svensk företagskultur. 
Lagstiftningen uppfattas av näringslivet som mycket sträng och kompromisslös jämfört med 
Koden som är anpassad till Sverige. Det positiva är att lagstiftning är ett snabbt sätt att reglera 
hur företag redovisar, självreglering tar betydligt mycket längre tid. I och med att de 
övervakande organen tolkar lagen hoppas näringslivet att SOX kan komma att lättas upp och 
bli mindre detaljerad med tiden. Detaljrikedomen i lagen leder till att företagen har en 
benägenhet att bli fixerade vid reglerna och tappa rationellt tänkande. Reglerna är många och 
mycket detaljerade vilket gör det svårt att se dem som en helhet som sedermera skall leda till 
något positivt. Dokumentationskravet upplevs som stelbent då allt skall dokumenteras. Det 
går inte att uppföra regler som kontrollerar varje verklighetssituation eftersom professionellt 
omdöme och sunt förnuft måste nyttjas. Lagen i sig tros inte öka intressenternas förtroende för 
företags redovisning. 
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6 Slutsatser 
_________________________________________________________________________________________________________________

I detta kapitel redovisas de slutsatser som dragits utifrån teori, empiri och analys.  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Tanken med SOX är god och lagen syftar till att lösa ett högaktuellt samhällsproblem. Det har 
dock konstaterats att den är allt för omfattande och detaljrik. De berörda svenska företagen 
efterlever lagen enbart för att den är tvingande vilket innebär att de inte har något annat 
alternativ.  
 
Det är mycket viktigt för företag att ha en god intern kontroll, dels för att effektivisera 
verksamheten men även för att minska risken för att medvetna och omedvetna fel begås. 
Intern kontroll måste dock vara rimligt utformad. En väl fungerande intern kontroll 
tillsammans med hårda dokumentationskrav, nya rutiner och förändrade arbetssätt skapar en 
bra struktur i företagen. Företagen har även fått en ökad förståelse för vad intern kontroll 
innebär vilket på lång sikt kan komma att öka deras lönsamhet. Företag som efterlever SOX 
kommer troligtvis att få en mer tillförlitlig redovisning men om detta är analogt med 
förtroende återstår att se. 
 
Undersökningen visar att mycket höga kostnader är förknippade med efterlevandet av SOX. 
Kostnaderna tros komma att minska på sikt men det är ännu oklart om det verkligen blir så. 
Förhoppningen är att nyttan med lagen skall överstiga företagens kostnader för att 
implementera den. Skulle kostnaderna fortsättningsvis vara lika höga kommer det inte att 
gynna intressenterna trots att lagen delvis har införts för att skydda dem. Framtiden är alltså 
osäker för företagen eftersom det inte finns några garantier för att denna stora ansträngning 
kommer att få ett positivt utfall. 
 
Införandet av SOX har påverkat såväl arbetsuppgifter som organisationsstruktur. Företagen 
har varit tvungna att omprioritera inom verksamheten för att de skall hinna implementera 
lagen i tid. De har även varit tvungna att sänka interna formkrav. De anställdas 
ansvarsområden har blivit mer tydligt definierade. Det har även konstaterats att företagen, 
samtidigt som de förbättrar effektiviteten inom företaget på lång sikt, får en minskad 
effektivitet på kort sikt eftersom de inte kan fokusera på kärnverksamheten. 
 
Både företag och revisionsbyråer övervakas i högre utsträckning sedan SOX infördes. 
Företagen övervakas av SEC och PCAOB som kontrollerar att allt går rätt till. Övervakningen 
är ett resultat av dokumentationskraven då det är meningslöst att införa regler och sanktioner 
om dessa sedan inte följs upp. De höga straffskalorna verkar avskräckande på svenska företag 
då dessa framstår som grymma i förhållande till svenska sanktioner. Således är företagen mer 
försiktiga nu än tidigare och de är mycket måna om att följa lagen på ett bra sätt. Om ett 
företag visar att de efterlever SOX är det ett kvitto på att verksamheten sköts på ett 
tillfredställande sätt. 
  
Enligt uppgift finns det inga konkreta samband mellan företags avnoteringar från den 
amerikanska börsen och införandet av SOX. Lagen har dock påverkat dessa beslut men inte 
varit helt avgörande i sammanhanget.  
 
SOX anses vara för detaljstyrd och formell för svenskt näringsliv. Lagreglering av denna typ 
passar inte svenska förhållanden och självreglering såsom Koden anses vara en bättre lösning 
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för att komma till rätta med problemen. Ett alternativ är att anpassa regleringen till inom 
vilken bransch företaget har sin verksamhet. 
 
Eftersom företagen har lagt ner så mycket tid och resurser på att implementera lagen är 
förhoppningen att SOX kommer att bidra till att öka förtroende för kapitalmarknaden och för 
företags redovisning. Risken finns dock att företagen inte får den önskade effekten eftersom 
allmänheten och många intressenter har dålig kännedom om vad SOX är och vad den innebär. 
 
Avslutningsvis har det konstaterats att lagstiftning som SOX inte är nödvändig för att bidra 
till att minska fel i den finansiella rapporteringen, minska antalet bedrägerier samt stärka 
bolagsledningar och återställa investerarnas förtroende för kapitalmarknaden. 
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7 Avslutande diskussion 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel förs inledningsvis en diskussion kring uppsatsens ämne. Författarna 

presenterar därefter sina egna reflektioner kring lagen. Avslutningsvis får läsaren intressanta 

uppslag på fortsatt forskning inomämnet.  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Eftersom svenska företag fortfarande arbetar med att implementera SOX har vi kartlagt de 
effekter som hittills upplevts i samband med införandet av lagen. Först om några år när 
företagen har vunnit erfarenhet om detta och lärt sig att tillämpa reglerna kommer det verkliga 
utfallet att kunna mätas. 
 
Det är viktigt att intressenter känner förtroende för aktiemarknaden för att den skall fungera. 
Det tar mycket lång tid att bygga upp förtroende men det kan raseras på en dag. Svenska 
företag arbetar i dagsläget hårt med att efterleva SOX. Intervjusvaren tyder dock på att de 
endast följer lagen för att de måste, inte för att det anses ge företagen ett mervärde.  
 
Det är mycket bra med regler men om intressenterna inte förstår innebörden av SOX är den ur 
förtroendesynpunkt verkningslös. En förutsättning för att den skall kunna reglera det den 
avser att reglera är att intressenterna förstår vad den innebär. Exempelvis är kunskapen om 
SOX ganska knapphändig bland studenter som läser ekonomi vid Stockholms universitet. Är 
det då rimligt att kräva av intressenter att de skall veta vad lagen innebär?  
 
Med liten förståelse för andra länders kultur och deras sätt att arbeta visar den amerikanska 
lagstiftaren prov på en kompromisslöshet utan dess like. Skall internationella företag verka på 
den amerikanska marknaden måste de in i minsta detalj följa den amerikanska statens 
direktiv. Skulle företagen göra avsteg från reglerna föreligger hot om stränga straff. Att straff 
verkar avskräckande för icke-amerikanska företag må vara hänt men om hoten biter på 
amerikanarna själva återstår att se.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det amerikanska samhället sedan länge vilar på ett 
fundament som bygger på nyckelorden misstro och försiktighet. 
 
”It’s the American way...” 
 
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning  
Under denna undersökning har en stor mängd primärdata samlats in. Det empiriska materialet 
hade med all säkerhet räckt till minst ytterligare en uppsats. Då vi hade så mycket bra material 
väcktes många idéer till andra uppsatsämnen inom området. 
 
Eftersom företagen fortfarande arbetar med att implementera SOX kan man ännu inte 
kartlägga alla effekter som lagen kommer att medföra. Det skulle därför vara intressant att 
genomföra denna undersökning igen om ett antal år för att jämföra resultaten. En annan tanke 
är att genomföra en uppföljare på denna uppsats. Att längre fram i tiden undersöka om 
näringslivets inställning till SOX har förändrats och hur företagen har utvecklats sedan de 
började efterleva lagen. Ett annat alternativ är att genomföra en undersökning som granskar 
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om de amerikanska lagstiftarna har lättat på reglerna eller om de är lika strikta som vid 
införandet. Vidare är ett annat förslag att undersöka huruvida nyttan med SOX kommer att 
överstiga kostnaderna på längre sikt.  
 
Eftersom lagens syfte är att återupprätta investerarnas skadade förtroende för aktiemarknaden 
skulle det givetvis vara mycket intressant att, om exempelvis fem år, undersöka om 
investerarna har återfått förtroendet för denna. Ett alternativ kan vara att undersöka om någon 
särskild kategori av intressenter har återfått förtroendet. 
 
Denna uppsats har mycket översiktligt berört hur arbetstagarna på olika sätt kan påverkas av 
att företaget följer SOX. Därför skulle det vara spännande att på ett mer djupgående sätt 
forska i hur lagen har påverkat deras arbetsuppgifter samt vilka effekter den har haft på 
företagens organisationsstruktur.  
 
Ytterligare ett förlag är att genomföra en fördjupande undersökning som behandlar den 
interna kontrollen. Undersökningen skulle kunna fokusera på vilka krav som ställs på den 
interna kontrollen hos svenska företag som efterlever SOX. Möjligtvis kan en jämförelse 
mellan europeiska länder göras. Även en internationell jämförelse kan göras, en undersökning 
som kartlägger hur den interna kontrollen ser ut i praktiken efter att de olika länderna har följt 
samma lagstiftning. 
  
Slutligen skulle det vara intressant med en undersökning som jämför de två regelverken SOX 
och Koden med syfte att redogöra för vilket av dessa som bäst återupprättar förtroende. 
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Bertil Raihle, Swedish Match AB, Stockholm 
Ansvarig för att företaget uppfyller SOX: s krav på intern kontroll 
 
2005-11-29  
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2005-11-30  
Anders Hult, Deloitte & Touche AB, Stockholm 
Partner,  arbetar med bl. a SOX och Koden 
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Graham Truran, Ericsson AB, Kista 
Projektledare för SOX i Sverige 
 
2005-12-01  
Peter Clemedtson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm 
Vd (även vice ordförande i FAR) 
 
2005-12-02  
Respondent B, Revisionsbyrå B, Stockholm 
Internationella prospekt och SOX 

 
2005-12-05  
Björn Wahlborg, AstraZeneca AB, Södertälje 
Finance Director and Head of Controllers Department, “Sweden Business Services” 
 
 
Telefonintervju 
 
2005-12-01  
Bo Gustavsson, AB Volvo, Göteborg 
Ansvarig för Financial Reporting and Business Control 
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Bilaga 2 – Intervjuguide, noterade företag 
Respondenter vid företag noterade på den amerikanska börsen 
 
Uppgifter om Respondenten 
1) Vad har Du för utbildning/bakgrund? 
2) Vilken är Din roll inom företaget? 
3) Hur länge har Du arbetat i din nuvarande position? 
4) Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
 
Företagets inställning till SOX 
5) Vilken är Företagets inställning till SOX?  
6) Vilka delar av lagen anser Företaget är de mest framträdande?  
7) Hur långt har Företaget kommit i arbetet med att efterleva lagen? 
8) Kommer Företaget att uppfylla alla krav som lagen ställer den 1 juli 2006? 
 
Lagens påverkan på företaget 
9) Vilka åtgärder har Företaget vidtagit för att anpassa sig efter lagens krav?  
10) Har Företaget observerat några effekter som anpassningen till lagen har medfört? 

a) Om ja, vilka effekter har observerats? 
11) Anser Företaget att lagen medför några för- eller nackdelar?  

a) Förklara företagets ståndpunkt. 
12) Har lagen påverkat Företagets organisationsstruktur? 

a) Om ja, förklara på vilket sätt den har påverkat organisationsstrukturen. 
13) Har SOX påverkat Dina arbetsuppgifter?  

a) Om ja, beskriv på vilket sätt? 
 
Intern kontroll, vd och finanschef 
14) Hur visar Företaget att det har en god intern kontroll? 
15) På vilket sätt har vd:s och finanschefens arbetsuppgifter förändrats på grund av de krav 

lagen ställer på intern kontroll?  
16) Har det skett någon förändring vad det gäller kompensation till vd och finanschef sedan 

Sox infördes?  
a) Om nej, finns det planer på en sådan förändring? 

 
Straff, ansvar och regler 
17) Hur kommer Företaget att agera för att undvika oriktigt uppträdande med de 

överhängande straffen i konsideration? 
18) Anser Företaget att bolagsstyrningen kan komma att behöva mindre övervakning i och 

med de överhängande straffen? 
a) Utveckla svaret. 

19) Hur ser Företaget på de ökade straff som kan drabba vd och finanschef? 
20) Hur kommer Företaget att agera för att skydda sig mot de höga böter som kan åsamkas av 

vd och finanschef? 
21) Vilken är Företagets policy om bestämmelserna i SOX skulle kollidera med gällande 

svenska normer? 
 
Amerikanska börsen 
22) Har Företaget några planer på att avstå handel på den amerikanska börsen? 

a) Utveckla svaret. 
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Förtroende 
23) Anser Företaget att SOX kommer att bidra till att öka förtroendet för företaget hos dess 

intressenter? 
24) Anser Företaget att SOX är en bra lösning för att upprätthålla intressenternas förtroende 

för företags redovisning?  
a) Om inte, anser Företaget att det finns ett mer effektivt sätt att uppnå förtroende för 

redovisning?  
i) Om ja, vilket sätt är det? 

25) Anser Företaget att reglering genom lagstiftning såsom SOX är nödvändig för att 
upprätthålla god kvalité på företags redovisning? 
b) Utveckla svaret. 
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Bilaga 3 – Intervjuguide, avnoterade företag 
Respondenter vid företag avnoterade från den amerikanska börsen 
 
Uppgifter om Respondenten 
1) Vad har Du för utbildning/bakgrund? 
2) Vilken är Din roll inom företaget? 
3) Hur länge har Du arbetat i din nuvarande position? 
4) Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
 
Företagets inställning till SOX 
5) Vilken är Företagets inställning till SOX?  
6) Vilka delar av lagen anser Företaget är de mest framträdande?  
7) Hur långt har Företaget kommit i arbetet med att efterleva lagen? 
8) Kommer Företaget att uppfylla alla krav som lagen ställer den 1 juli 2006? 
 
SOX:s påverkan på företaget 
9) Vilka åtgärder har Företaget vidtagit för att anpassa sig efter lagens krav?  
10) Har Företaget observerat några effekter som anpassningen till lagen har medfört? 

a) Om ja, vilka effekter har observerats? 
11) Anser Företaget att lagen medför några för- eller nackdelar?  

a) Förklara företagets ståndpunkt. 
12) Har lagen påverkat Företagets organisationsstruktur? 

a) Om ja, förklara på vilket sätt den har påverkat organisationsstrukturen. 
13) Har lagen påverkat Dina arbetsuppgifter?  

a) Om ja, beskriv på vilket sätt? 
 
Intern kontroll, vd och finanschef 
14) Hur visar Företaget att det har en god intern kontroll? 
15) På vilket sätt har vd:s och finanschefens arbetsuppgifter förändrats på grund av de krav 

lagen ställer på intern kontroll?  
16) Har det skett någon förändring vad det gäller kompensation till vd och finanschef sedan 

Sox infördes?  
a) Om nej, finns det planer på en sådan förändring? 

 
Straff, ansvar och regler 
17) Hur kommer Företaget att agera för att undvika oriktigt uppträdande med de 

överhängande straffen i konsideration? 
18) Anser Företaget att bolagsstyrningen kan komma att behöva mindre övervakning i och 

med de överhängande straffen? 
a) Utveckla svaret. 

19) Hur ser Företaget på de ökade straff som kan drabba vd och finanschef? 
20) Hur kommer Företaget att agera för att skydda sig mot de höga böter som kan åsamkas av 

vd och finanschef? 
21) Vilken är Företagets policy om bestämmelserna i SOX skulle kollidera med gällande 

svenska normer? 
 
Amerikanska börsen  
22) Varför har Företaget har valt att avstå handel på den amerikanska börsen? 

a) Vilka faktorer har påverkat det beslutet?  
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Förtroende 
23) Anser Företaget att SOX kommer att bidra till att öka förtroendet för företaget hos dess 

intressenter? 
24) Anser Företaget att SOX är en bra lösning för att upprätthålla intressenternas förtroende 

för företags redovisning?  
b) Om inte, anser Företaget att det finns ett mer effektivt sätt att uppnå förtroende för 

redovisning?  
i) Om ja, vilket sätt är det? 

25) Anser Företaget att reglering genom lagstiftning såsom SOX är nödvändig för att 
upprätthålla god kvalité på företags redovisning? 
a) Utveckla svaret. 
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Bilaga 4 – Intervjuguide, revisionsbyråer 
Informanter vid revisionsbyråer 
 
Uppgifter om Informanten 
1) Vad har Du för utbildning/bakgrund? 
2) Vilken är Din roll inom företaget? 
3) Hur länge har Du arbetat i din nuvarande position? 
4) Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
 
Informantens och revisionsbyråns inställning till SOX 
5) Vilken är Revisionsbyråns inställning till SOX?  
6) Hur upplever Du att bemötandet av lagen är på Ditt företag? 
7) Vilka delar av lagen anser Du är de mest framträdande? 
8) Hur långt erfar Du att berörda svenska företag har kommit i arbetet med att efterleva 

lagen? 
9) Hur väl tror Du att berörda svenska företag kommer att lyckas med att uppfylla alla krav 

som lagen ställer fram till den 1 juli 2006? 
 
SOX:s påverkan på svenska företag 
10) Vilka åtgärder har Du noterat att berörda svenska företag vidtagit för att anpassa sig efter 

lagens krav?  
11) Har Du observerat några effekter hos berörda svenska företag som anpassningen till lagen 

har medfört? 
a) Om ja, vilka effekter har observerats? 

12) Anser Du att lagen medför några för- eller nackdelar för berörda svenska företag?  
a) Förklara Din ståndpunkt. 

13) Har lagen påverkat de berörda svenska företagens organisationsstruktur? 
a) Om ja, förklara på vilket sätt den har påverkat organisationsstrukturen. 

 
Intern kontroll, vd och finanschef 
14) Hur visar berörda svenska företag att de har en god intern kontroll? 
15) Kan Du se att vd:s och finanschefers arbetsuppgifter förändrats på grund av de krav lagen 

ställer på intern kontroll? 
a) Om ja, beskriv på vilket sätt. 

16) Har Du sett någon förändring vad det gäller kompensationer till vd:s och finanschefer 
sedan lagen infördes? 
a) Om nej, tror du att en sådan förändring kan komma att bli aktuell? 

 
Straff, ansvar och regler för svenska företag 
17) Hur tror Du att berörda svenska företag kommer att agera för att undvika oriktigt 

uppträdande med de överhängande straffen i konsideration? 
18) Anser Du att berörda svenska företags bolagsstyrning kan komma att behöva mindre 

övervakning i och med de överhängande straffen? 
a) Utveckla svaret. 

19) Hur tror Du att berörda svenska företag kommer att agera för att skydda sig mot de höga 
böter som kan åsamkas av vd och finanschef? 
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Straff, ansvar och Regler för Revisorn 
20) Hur skulle Du hantera en situation där bestämmelserna i SOX kolliderar med gällande 

svenska normer? 
21) Hur kommer Du att agera för att undvika oriktigt uppträdande med de överhängande 

straffen i konsideration? 
22) Anser Du att revisorer kan komma att behöva mindre övervakning i och med de 

överhängande straffen? 
a) Utveckla svaret. 

 
Amerikanska börsen 
23) Anser Du att lagen har haft någon inverkan då berörda svenska företag har fattat beslut 

som gäller handel på den amerikanska börsen? 
a) Om ja, vilka faktorer anser du har påverkat det beslutet? 

 
Förtroende 
24) Anser Du att SOX kommer att bidra till att öka förtroendet för berörda svenska företag 

hos dess intressenter? 
a) Utveckla svaret. 

25) Anser Du att SOX är en bra lösning för att upprätthålla intressenternas förtroende för 
företags redovisning?  
a) Om inte, anser Du att det finns ett mer effektivt sätt att uppnå förtroende för 

redovisning?  
i) Om ja, vilket sätt är det?  

26) Anser Du att reglering genom lagstiftning såsom SOX är nödvändig för att upprätthålla 
god kvalité på företags redovisning? 
Utveckla svaret. 


