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Förord 
Vi önskar tacka de personer som på ett eller annat sätt har medverkat till denna uppsats. Vi 
vill framförallt tacka de personer som tagit sig tid att svara på frågor. Vi hade aldrig kunnat 
genomföra vår uppsats utan Er kunskap och information. 
 
Vi vill även tacka våra opponenter samt vår handledare Bengt-Göran Andersson för att de har 
givit oss värdefulla råd under arbetets gång. 
 
Vi önskar läsarna en trevlig läsning och vi hoppas att uppsatsen kan vara till nytta. 
 

Stockholm, maj 2006 
 

Anna Lendrell   Jenny Åslin  
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Sammanfattning 
Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) uppkom efter en rad redovisningsskandaler i USA. Lagen 
tillkom för att återställa investerarnas förtroende och att kunna garantera att de finansiella 
rapporter som lämnas ut till aktiemarknaden innehåller en rättvisande bild av bolagets 
ställning och resultat. Lagen påverkar alla svenska företag som är noterade på den 
amerikanska börsen eller handlar med värdepapper på den amerikanska marknaden. Det 
påstås att företag har drabbats av mycket höga kostnader för att tillämpa lagen. Vi har i denna 
uppsats valt att se på dessa kostnader och även om SOX kan bidraga med någon nytta. 
Uppsatsen behandlar även hur SOX:s kostnader och nytta ser ut på kort sikt samt på lång sikt. 
 
Vi har under arbetet med uppsatsen haft ett hermeneutiskt synsätt och använt oss av 
kvalitativa intervjuer vid insamling av vår empiriska data. Denna data har framtagits med 
utgångspunkt från vår teori. Vi har sedan analyserat empirin och kunnat dra egna slutsatser 
om kostnaden och nyttan som SOX har medfört för de svenska företagen som vi har 
undersökt. 
 
Innan vår undersökning ansåg vi att SOX endast var en stor kostnadspost för svenska företag. 
Vi har dock i vår undersökning funnit att lagen även medför mycket nytta för både företagen 
och dess intressenter. Resultatet av vår undersökning visar att på kort sikt är kostnaden hög 
medan nyttan är låg. På lång sikt ser vi istället att nyttan kommer bli hög och att kostnaden 
kommer att minska drastiskt.
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1. Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att ta upp bakgrunden till Sarbanes-Oxley Act. Vi diskuterar 
problem som finns kring ämnet som sedan smalnar av till vår frågeställning och syftet med 
denna uppsats samt vilka avgränsningar vi har gjort. Därefter gör vi en kort presentation av 
vår egen referensram. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens disposition. 
 
1.1 Bakgrund 
Vid sekelskiftet inträffade en rad olika redovisningsskandaler i USA. De största skandalerna 
stod bland annat energibolaget Enron och teleoperatören Worldcom för (Westman, 2005). 
Enron gick plötsligt i konkurs efter ett risktagande som misslyckades. Enrons revisorer hade 
godkänt en redovisning som inte gav en rättvisande bild och som därav gav ägarna fel 
information om företaget. (Finansinspektionen, 2002, s. 2) Worldcom har i sin tur anklagats 
för att ha överdrivit sina vinster och dolt minusposter i sina redovisningar. 
Redovisningsfusket i Worldcom uppgick till cirka 11 miljarder dollar. (Ask, 2003) Dessa 
skandaler har utlöst stora diskussioner om vad som är de bakomliggande orsakerna, om 
ansvarsförhållande, om regelverkens ändamålsenlighet samt förmågan som marknaden har att 
reagera i tid på relevant information (Finansinspektionen, 2002, s. 1). Kongressen i USA 
beslöt sig för att göra något för att förhindra att fler redovisningsskandaler skulle kunna 
uppstå i framtiden (Westman, 2005). Paul S Sarbanes, demokrat och kongressledamot, har 
tillsammans med Michael G Oxley, republikansk kongressledamot, varit med och tagit fram 
en ny amerikansk lag vid namn Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) (Bergin, 2005). Lagen 
undertecknades av president George W. Bush 2002 (Åkerman & Dahlberg, 2002). Syftet med 
SOX är att återställa investerarnas förtroende och att kunna garantera att de finansiella 
rapporter som lämnas ut till aktiemarknaden innehåller en rättvisande bild (Svernlöv & 
Blomberg, 2003, s. 23). Lagen omfattar alla bolag som rapporterar till den amerikanska 
Finansinspektionen, SEC, det vill säga alla amerikanska och icke-amerikanska företag som 
har inregistrerat aktier eller ADR för handel på amerikansk börs eller marknadsplats eller som 
inlett ett förfarande för att erbjuda värdepapper till en större krets i USA. Detta inkluderar 
därför även svenska företag som uppfyller dessa kriterier. (Tufvesson & Nystrand, 2004, s. 32 
ff.) I Sverige är det 13 bolag som berörs av SOX (Nyhetsbyrån Direkt, 2005). 
 
Den 15 november 2004 började lagen gälla för amerikanska bolag (Thorman, 2004). För 
utländska bolag skulle kraven ha börjat gälla från den 15 juli 2005, men nu har deadline 
flyttats fram ett år till samma datum 2006 (Höij, 2006). 
 
1.2 Problemdiskussion  
SOX har fått kritik från många håll. Det syns att lagen har tillkommit under tidspress 
(Svernlöv & Blomberg, 2003, s. 27). Många menar att SOX har blivit för omfattande. Det är 
inte enbart högriskområden som kontrolleras utan även lågriskområden. Denna omfattning 
kan ha en koppling till hur det amerikanska legala systemet är uppbyggt. I USA är allt tillåtet 
om det inte uttryckligen är olagligt. Därav långa kontrakt och krångliga regler för att reglera 
och utesluta allt som tänkas kan. I Sverige bygger lagstiftningen i hög grad på principer och vi 
har en tradition att vi i större utsträckning än många andra länder litar på människor vilket gör 
att vår lagstiftning är skriven därefter. (Precht, 2006, s. 14 ff.) 
 
SOX sägs innebära stora kostnader. Den del av lagen som påstås ha kostat mest är Section 
404 (Hult, 2006). Enligt denna sektion ska företagen rapportera om den interna kontrollen i 
sin årsredovisning (SEC:s webbsida, 2006). Nyttan för marknaden ligger i att de finansiella 
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rapporterna blir väsentligt säkrare. Detta är även en nytta för företagen, men finns det någon 
ytterligare nytta? Står kostnaderna i proportion till nyttan som SOX genererar? Hur ser 
kostnaden och nyttan ut på kort sikt samt på lång sikt? Vi kan fråga oss om alla kostnader som 
SOX medför är berättigade eller om det är något av alla krav som skulle kunna ha uteslutits. 
Hur stor del av kostnaderna representeras till exempel av onödigt ifyllande av blanketter?  
 
SOX innehåller bland annat Section 302 och Section 906, som kräver att verkställade direktör 
och ekonomichef ska intyga att de har granskat företagets finansiella rapporter samt att 
rapporterna till fullo uppfyller de krav som uppställs i The Exchange Act (Svernlöv & 
Blomberg, 2003, s. 23 f.). Section 906 är ett tillägg till The US Criminal Code och har varit 
föremål för diskussion. Om SEC skulle hitta fel i rapporteringen trots ett intygande kan det få 
straffrättsliga följder i form av höga böter och fängelsestraff. (Lander, 2003, s. 8 ff.) Kan 
dessa höga straff göra att de ansvariga på företagen tvekar att intyga att det inte finns några fel 
i den finansiella rapporteringen? Detta på grund av rädslan att rapporterna innehåller fel som 
de har missat. 
 
Många företag har sett införandet av SOX som en onödig åtgärd i ett redan fungerande system 
(Hult, 2006). I Sverige behöver de företag som är registrerade på Stockholmsbörsens A-lista 
samt de större bolagen på O-listan följa Svensk kod för bolagsstyrning (Ollevik, 2004). Denna 
kod har ett liknande syfte som SOX. Kodens syfte är att förbättra styrningen och öka insynen 
i bolagen (Blom, 2005, s. 19). Det är ett stort antal företag i Sverige som är tvungna att följa 
denna kod till skillnad från det låga antalet företag som behöver följa SOX. Det är som vi 
nämnde ovan endast 13 bolag som ska uppfylla SOX:s krav. Svenska företag är ansedda att ha 
en relativt god intern kontroll, men trots detta har införandet av SOX betytt mycket arbete för 
de flesta (Hult, 2006). Det har därav uppkommit flera frågor om varför det kan ha blivit på det 
viset, om nu företagen redan hade en god intern kontroll innan implementeringen. En fråga 
som till exempel dyker upp är om de svenska företagen har haft för höga tankar om sig själva, 
eller om det rent av är SOX som ställer för höga krav? Den interna kontrollen innan 
införandet av SOX bör jämföras med hur den ser ut idag.  
 
Ytterligare en yrkesgrupp som påverkas av SOX är advokater. Det är deras plikt enligt SOX 
att anmäla till bolagets chefsjurist eller verkställande direktör om de upptäcker väsentliga 
överträdelser av värdepapperslagstiftning, majoritetsbrott eller liknande överträdelser som 
begåtts av företaget eller dess företrädare. Om inte chefsjurist eller verkställande direktör 
reagerar på detta ska advokaten rapportera vidare till revisionskommittén. Detta gäller även 
svenska advokater som arbetar för företag som rapporterar till SEC. (Svernlöv & Blomberg, 
2003, s. 26 f.) Hur känt är det för svenska advokater att de är skyldiga att följa denna lag? Ger 
det samma nytta för de svenska företagen och dess marknad som de amerikanska, då de som 
vi nämnde ovan har olika form på lagstiftningen? 
 
1.2.1 Forskningsfrågor 
Utifrån vår problemdiskussion har vi tagit fram följande frågeställningar: 
 
 Behövs SOX för svenska företag, som redan sägs ha en bra intern kontroll? 
 Vilka kostnader har uppstått i och med införandet av SOX? 
 Vilken nytta har uppkommit genom införandet av SOX?  
 Påverkar de höga straffrättsliga följderna i Section 906 företagens arbete med SOX? 
 Vad är det för skillnad på Svensk kod för bolagsstyrning och SOX? 
 Hur påverkas de svenska advokaterna av SOX? 
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1.3 Syfte 
Vi ska undersöka hur de svenska företagen som vi kommer att intervjua uppfattar nyttan samt 
kostnaden som SOX har inneburit, på kort sikt samt på lång sikt. 
 
1.4 Avgränsning 
I den här uppsatsen kommer vi på grund av tidsbrist och brist på resurser inte behandla den 
juridiska delen av SOX. En annan del vi inte kommer gå in på är skillnaden mellan Svensk 
kod för bolagsstyrning och SOX. Vi väljer även att avgränsa oss ifrån frågeställningen om 
huruvida svenska företag behöver SOX eller ej, då de redan anses ha en god intern kontroll. 
Ännu en del av lagen vi inte kommer att beröra är Section 906 och de straffrättsliga följder ett 
osant intygande kan ge. Inriktningen i denna undersökning ligger på vilken kostnad och 
vilken nytta som SOX har genererat för de svenska företagen som vi ska intervjua. Vi 
kommer inte att gå in detaljerat på allt som förtagen har gjort för att klara av alla krav som 
SOX medför. Vi kommer inte heller fördjupa oss i alla regler utan mestadels titta på Section 
404 som sägs vara den mest kostsamma delen.  
 
1.5 Vår referensram 
För att sätta in läsaren i hur vi som är författare tänker vid våra val mellan olika alternativ i 
undersökningen då vi samlar in, tolkar samt presenterar data vill vi nedan göra en kort 
presentation av oss själva. 
 
Vi studerar på Stockholms Universitets företagsekonomiska institution, School of Business. 
Vi läser sjätte terminen på Ekonomlinjen med inriktning mot redovisning och revision. Vår 
bakrund har påverkat oss i vårt val av forskningsområde. Vi har en begränsad erfarenhet att 
genomföra vetenskapliga undersökningar. 
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1.6 Disposition  
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Analys 

 
 
 
 
 
 

Kapitel 6 
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diskussion 

 
 
 
 
 

Kapitel 7 
Förslag på 

fortsatt 
forskning 

Uppsatsen inleds med en bakgrund samt en 
problemdiskussion om vårt ämne SOX. Därefter 
följer vårt syfte med uppsatsen. Avslutningsvis tar 
vi upp avgränsningar i vår undersökning samt vår 
referensram. 

I detta kapitel presenterar vi vårt val av metod. Vi 
redogör för vår forskningsansats samt hur vi har 
samlat in vår data. Därefter följer studiens bortfall 
samt dess validitet och reliabilitet. Kapitlet 
avslutas med källkritik. 

I detta kapitel presenterar vi teorier som vi använt 
oss av i uppsatsen. Vi tar upp SOX samt berörda 
organisationer. Vi definierar även intern kontroll 
samt presenterar COSO-modellen. Avslutningsvis 
definierar vi begreppen kostnad och nytta. 

Här presenterar vi en sammanställning av 
intervjuerna med våra respondenter. 
 

I detta kapitel analyserar vi resultatet av vår 
empiriska undersökning samt knyter ihop det med 
vår teori. Vi tittar på kostnader och nytta som 
SOX har medfört på kort sikt samt på lång sikt för 
de svenska företagen vi har intervjuat. 

Här för vi en avslutande diskussion kring delar av 
vår analys. I slutet av kapitlet besvarar vi vår 
frågeställning. 
 

Här ger vi förslag på ämnen som kan vara 
intressanta för vidare forskning. 

Figur 1: Uppsatsens disposition 
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2. Metod 
 
Detta kapitel beskriver och motiverar vilken metod vi har använt oss av under arbetets gång. 
Vår kvalitativa forskningsansats har präglat vårt val av metod och teori. Vi har använt oss av 
både sekundärdata och primärdata, varav det senare i form av semi-strukturerade intervjuer. 
Vi redogör för hur vi har utfört dessa intervjuer samt tar upp det bortfall som vi har haft i 
undersökningen. Därefter följer en diskussion angående studiens trovärdighet med avseende 
på validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med källkritik. 
 
2.1 Forskningsansats 
Positivism och hermeneutik är två helt olika synsätt på världen. Positivismen anser att det 
finns en sanning och den ser likadan ut för alla människor (Föreläsning, 2006-02-18). 
Positivismen menar även att forskningsresultat ska vara generaliserbara- gälla alla inom den 
population som forskaren studerar och inte endast några få individer. De vill få fram det 
allmängiltiga och skalar därför bort allt det specifika och personliga. En forskare ska enligt 
positivismen hålla sig på distans, vara opartisk och inte blanda in värderingar eller tidigare 
erfarenheter. Forskaren ska hålla avstånd till objektet för att andra forskare ska kunna utföra 
undersökningen och nå samma resultat. (Andersson, 1979, s. 39 f., 59 ff., 73 ff., 79 ff., 91 ff.) 
Ett positivistiskt synsätt kopplas vanligtvis ihop med en kvantitativ forskningsstrategi. I 
kvantitativ forskning kvantifieras data som samlas in och analyseras. (Bryman, 2004, s. 469)  
 
Hermeneutiken utgår från att en sanning inte finns. Alla människor tolkar verkligheten på sitt 
sätt, vilket leder till att sanningen ser olika ut för varje person. (Föreläsning, 2006-02-18) 
Hermeneutiker anser att totalitet ska finnas. Forskaren behöver således se till vem som säger 
vad för att kunna sätta sig in i och tolka vad till exempel en person som intervjuas menar med 
sitt svar. De utgår från helheten. Hermeneutiker har åsikten att det ska finnas enhet mellan 
vetenskap och personlighet. De anser att det är en merit om forskaren har egna erfarenheter 
om det som ska studeras. (Andersson, 1979, s. 41 ff., 94 ff.) En hermeneutiker använder sig 
ofta av en kvalitativ forskningsstrategi. I kvalitativ forskning ser forskaren inte till siffror utan 
mer till ord vid insamling och analys av data. (Bryman, 2004, s. 468) 
 
2.1.1 Val av forskningsansats 
Vi som är författare till denna uppsats har tidigare läst en kurs om vetenskap och metod. 
Kursen fick oss att inse att vårt synsätt på sanningen mestadels lutar åt det hermeneutiska, det 
vill säga att vi inte anser att vi kan få fram ett generellt resultat som blir lika för alla som 
forskar inom den kostnad och nytta som SOX genererar. I den här uppsatsen kommer vi 
därför att till större del ha ett hermeneutiskt synsätt. Vi kommer att se till vad det är våra 
respondenter säger och vem det är som ger de olika svaren. Allt detta för att vi ska kunna sätta 
oss in i vilken syn våra respondenter har på verkligheten och få fram ett resultat utifrån detta. 
Vi kommer inte att hålla oss på distans och inte heller hålla våra värderingar och tidigare 
erfarenheter utanför undersökningen. Vi har inte några tidigare erfarenheter inom 
implementering av nya redovisningsregler vilket är till vår nackdel. Vi har däremot hunnit få 
en del kunskap och värderingar om ämnet SOX innan vi började vår studie då vi har läst om 
ämnet i andra kurser innan uppsatsen. 
 
2.2 Val av teori  
En deduktiv teori innebär att forskaren utifrån ett område som han/hon känner till härleder 
hypoteser som sedan granskas genom empirin. Vid en induktiv teori bildas istället teorin 
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utifrån resultatet av forskningen. Det vill säga att forskaren kommer fram till en teori när 
undersökningen är klar. (Ibid., s. 20 ff.) 
 
En illustration av detta kan se ut på följande vis: 
Deduktion ”teori       observationer/resultat”, 
Induktion ”observationer/resultat        teori” (Ibid., s. 22). 
 
En deduktiv strategi associeras oftast till det kvantitativa synsättet medan den induktiva 
strategin brukar kopplas ihop med det kvalitativa synsättet. Den senare kopplingen är dock 
inte helt klar då många kvalitativa studier inte genererar någon teori utan använder teorin som 
bakgrund till den kvalitativa forskningen. (Ibid., s. 23 f.) 
 
Vi har valt att använda oss av teori som bakgrund till vår kvalitativa forskning. Vi kommer att 
deducera teorier inom kostnad och nytta för att kunna få svar på vår frågeställning. Vi anser 
att det är intressant att titta på kostnad och nytta som SOX har medfört eftersom det har 
diskuterats mycket om att kostnaderna har varit stora, men det har ännu inte gått att se hur stor 
nytta lagen har medfört. Även om de förändringar företagen har infört på grund av SOX inte 
har gjorts för ekonomisk vinning utan mer eller mindre tvingats på företagen, är det intressant 
att se om projektet har givit mer än vad det har tagit. Vi använder oss följaktligen av 
deduktion, eftersom vi utgår från tidigare teorier. 
  
2.3 Datainsamling 
Vid datainsamling kan det användas två olika typer av data. Dessa är sekundärdata samt 
primärdata. Sekundärdata är data som har samlats in vid en tidigare tidpunkt till ett annat 
syfte. Det kan till exempel vara tidningar och artiklar. Primärdata är data som en person själv 
samlar in. (Lekvall & Wahlbin, 1987, s. 141, 260) Det kan till exempel tas fram genom 
intervjuer, enkäter och så vidare (Dahmström, 2000, s. 59). Vi har valt att i den här 
undersökningen använda oss av både sekundärdata och primärdata. 
 
2.3.1 Sekundärdata 
För att kunna sätta oss in i ämnet och för att kunna utforma vår teoridel tar vi del av 
sekundärdata. Exempel på sekundärdata som vi kommer att använda oss av är tidningar, 
webbsidor på Internet, böcker samt årsredovisningar. Det kan bli svårt att finna sekundärdata 
om ämnet SOX eftersom det är ett nytt ämne. Det finns få böcker skrivna om SOX, vilket gör 
att det blir lättare att finna information genom artiklar i tidningar samt på Internet, då media 
har haft stort intresse för detta ämne. 
 
2.3.2 Primärdata 
För att få fram primärdata har vi valt att använda oss av intervjuer, dels för faktainsamling till 
vår teori och dels till vår empiridel för att kunna svara på vår frågeställning.   
 
2.3.2.1 Inledande intervju 
I början av vårt arbete med uppsatsen gjorde vi en intervju med Anders Hult som är partner 
och ansvarig för Enterprise Risk Services på revisionsbyrån Deloitte. Vi kom i kontakt med 
honom genom hans medarbetare, vilka fanns på plats under Ekonomernas dagar. Detta är en 
mässa som arrangeras för att föra samman studenter och företag. Syftet med intervjun var att 
komma in i ämnet SOX samt att få material då det finns lite litteratur skrivet om lagen. 
Genom en intressant diskussion fick vi fram bra relevant fakta som vi har använt oss av under 
arbetet med uppsatsen. 
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2.3.2.2 Urval av respondenter 
Det går att göra sitt urval på olika sätt. Två olika alternativ är sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att populationen som har valts ut är 
slumpmässigt utvald. Detta leder till ett representativt urval för populationen. 
Sannolikhetsurval har ofta krävande förberedelser. Vid icke-sannolikhetsurval används inte 
slumpmässiga urval utan urvalet har gjorts på ett annat sätt. Det blir inget representativt urval 
då vissa enheter har större chans än andra att komma med i urvalet av populationen. Ett slags 
icke-sannolikhetsurval är bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval omfattar personer som 
finns tillgängliga för forskaren för tillfället. Den här typen av urval skapar inget generaliserat 
resultat eftersom respondenterna inte valts ut slumpmässigt och kan därför inte anses 
representera en population. (Bryman, 2004, s. 101-115)  
 
Vid val av företag har vi avgränsat oss till de svenska företagen som behöver följa SOX. Vi 
avgränsade oss ytterligare då vi beslutade oss för att endast undersöka ett fåtal av de berörda 
företagen i Sverige. Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval i vår undersökning. Vi valde 
detta alternativ av geografiska skäl. Vi har inte haft tid eller resurser att resa utanför 
Stockholmsområdet för att göra våra intervjuer. En stor del av de SOX berörda företagen har 
sina kontor i andra städer och vi har därmed inte haft möjlighet att använda dessa i vår 
undersökning. Vi hade från början valt att intervjua tre företag, men efter olika 
omständigheter (beskrivning av omständigheterna finns under rubriken ”Bortfall”) blev det 
till slut två företag som finns i vår närhet, Ericsson och Electrolux. Dessa företag har kontor i 
Stockholmstrakten och är båda under SEC:s regler. Respondenterna på Ericsson och 
Electrolux valdes ut med hjälp av företagen som gav förslag på vem hos dem som kunde vara 
lämplig att svara på frågor rörande vilken kostnad och nytta som genererats av SOX. 
 
2.3.2.3 Intervju 
Vi har valt att göra en kvalitativ intervju. Det vanligaste alternativet till detta, i en kvalitativ 
undersökning, är att göra en deltagande observation (Ibid., s. 317). Detta innebär att en 
forskare under en längre tid studerar beteenden i en social miljö (Ibid., s. 464). Vi anser att en 
deltagande observation hade varit omöjligt för oss att genomföra då vi har begränsat med tid 
att utföra vår studie. 
 
Vid en kvalitativ intervju riktar sig intresset mot den intervjuade. Forskaren vill se världen ur 
respondentens ögon. För att kunna se världen genom någon annans ögon är forskaren tvungen 
att lära känna denna person. Intervjuaren bör därför ställa frågor som rör respondentens 
bakgrund till ämnet som ska studeras. Frågorna som ställs under intervjun behöver inte följa 
ett speciellt schema, de ska vara flexibla och följa riktningen som den intervjuades svar går åt. 
Den som intervjuar kan behöva ställa uppföljningsfrågor till respondenten för att få fram mer 
detaljerade och fördjupade svar. (Ibid., s. 264, 300-307) 
 
Semi-strukturerad intervju är en sorts kvalitativ intervju. När en intervjuare använder sig av 
semi-strukturerade intervjuer gör han/hon först en lista över de teman som ska beröras under 
intervjun. Frågorna får inte vara för strukturerade. Personen som blir intervjuad ska 
fortfarande ha stor frihet att kunna utforma sitt svar själv. Intervjuaren kommer i stort sätt 
följa den ursprungliga ordningen på frågorna under intervjun, men det är inget krav. (Ibid., s. 
301) 
  
Vi har i den här undersökningen valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Vi har 
valt den här sortens datainsamling för att kunna få fram detaljrika svar. Vi börjar med att göra 
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ett frågeschema på de områden som vi vill få svar på under intervjuerna. De områden som vi 
tar upp i vårt frågeschema är hur införandet av SOX har gått till, hur företagens interna 
kontroll ser ut, vilka kostnader företagen har haft i och med implementeringen av SOX, samt 
de kostnader som de tror SOX kommer att innebära i framtiden. Vi tar även upp vilken nytta 
som SOX har genererat, samt vilken nytta de tror kommer att uppstå i framtiden. Under varje 
område kommer vi att skriva ner frågor som ska besvaras. Frågorna ska täcka alla delar vi vill 
ha svar på. Under intervjuerna kommer vi att mestadels ställa frågor i den ordning vi har 
konstruerat dem, men vi kan även komma på fler frågor under själva intervjutillfället som vi 
kan ställa med detsamma. Vi ska inte ställa ledande frågor för att respondenterna ska få svara 
fritt. Vi kan däremot ställa flera uppföljningsfrågor när vi vill få mer utförliga svar. Det kan 
hända att vi inte behöver ställa alla frågor som vi har planerat att fråga under intervjun, då 
respondenten lyckas besvara en fråga som vi har tänkt ta upp längre fram, genom ett tidigare 
utförligt svar. För att vi ska lära känna respondenterna närmre samt att få dem att känna sig 
mer avslappnade utför vi intervjuerna på respektive respondents arbetsplats. I början av 
intervjuerna kommer vi att ställa frågor som ska ge oss bakgrundsfakta om respondenterna. 
Bakgrundsfakta är bra att ha när svaren ska analyseras för att förstå varför han/hon svarat på 
ett visst sätt och vad den personen egentligen menar med det (Ibid., s. 305).  För att vi ska 
kunna få med alla svar i detalj kommer vi att använda oss av bandspelare under intervjuerna. 
Vi kommer alltid att fråga våra respondenter innan intervjun om de godkänner att bli 
inspelade på band. Vi respekterar om en respondent inte vill bli inspelad och kommer då 
istället anteckna noggrant för att vi ska komma ihåg svaren. Vi kommer även vid användning 
av bandspelare att anteckna flitigt. Detta för att gardera oss om till exempel bandspelaren 
skulle vara trasig. En bandspelare är till mycket större nytta än vad enbart anteckningar är då 
allt kommer med exakt som respondenten har svarat. Det blir även lättare att förstå vad 
personen menar då vi hör vilket tonfall som används. 
 
2.3.3 Bortfall 
Vi hade från början tänkt intervjua tre företag. Två företag svarade omedelbart att de var 
intresserade av att vara med i vår undersökning om kostnad och nytta som SOX har medfört. 
Vi har haft större problem att få tag på ett tredje företag då det från början finns ett litet utbud 
av företag i Sverige som är berörda av SOX. Flera företag som vi kontaktade hade sina SOX 
ansvariga personer i andra delar av Sverige än i Stockholm, och andra företag kände att de 
inte hade tid att avvara för en intervju.  
 
2.4 Studiens trovärdighet 
2.4.1 Validitet 
Validitet är ett kriterium för att se om en undersökning mäter det som den är avsedd att mäta 
(Ibid., s. 88). Intern validitet föreligger när mätinstrumenten mäter det som de är avsedda att 
mäta (Lundahl & Skärvad, 1982, s. 67). Den interna validiteten i vår undersökning höjs upp 
av att vi testade frågorna som vi skulle ställa under våra intervjuer på andra oberoende 
personer innan de riktiga intervjuerna. Genom att vi testade frågorna kunde vi se om de 
uppfattades på det sättet som de var avsedda för. Personerna vi intervjuade var väl utvalda och 
kunniga inom ämnet som vi skulle diskutera. Den interna validiteten höjs ytterligare av att vi i 
förväg skickade ut vilka områden som vi tänkte beröra under intervjuerna och våra kunniga 
respondenter kunde därmed förbereda sig ytterligare innan intervjun. Eftersom vi gjorde 
intervjuerna på plats hade vi därmed möjlighet att förtydliga och förklara våra frågor om 
respondenterna inte förstod dem. Vi använde oss av bandspelare under den ena intervjun och 
antecknade noggrant under den andra intervjun, vilket ledde till att vi fick med nästintill allt 
som sades. Utskrifter gjordes av intervjuerna som skickades tillbaka till respektive respondent 
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för att han/hon skulle kunna rätta till missförstånd eller andra felaktigheter. Allt detta höjer 
vår interna validitet. En ytterligare faktor som höjer den interna validiteten är att en stor del av 
vår teori utgår från myndigheter samt SOX lagstiftning och dessa kan ses som pålitliga källor. 
En faktor som dock kan ha påverkat den interna validiteten negativt är att vår ena respondent 
inte ville bli inspelad på band. Även då vi antecknade noggrant under intervjun finns det en 
risk att vi inte fick med all information som gavs. En annan faktor som sänker den interna 
validiteten är att våra respondenter inte ville svara på vissa frågor som rörde företagens 
kostnader. Vi fick på det viset inte fram den information som vi önskade. Den interna 
validiteten kan även sänkas av att vi i vårt metodkapitel mestadels använt oss av en metodbok. 
Detta kan ha gjort att vi har blivit påverkade av författarens syn på hur en vetenskaplig 
undersökning ska utföras. Det kan ge en negativ effekt på den interna validiteten i vår 
undersökning då vi har begränsat oss till endast en författares uppfattning om hur en semi-
strukturerad intervju ska gå till. Då vi har översatt vissa källor från engelska till svenska kan 
det ha uppstått problem vid översättningen, som resulterat i feltolkningar. Även detta kan 
sänka validiteten. 
 
Extern validitet innebär i vilken grad resultatet kan generaliseras till andra tillfällen och 
situationer (Bryman, 2004, s. 258). Den externa validiteten i vår undersökning är låg eftersom 
vi använde oss av ett icke-sannolikhetsurval, bekvämlighetsurval, och att vi endast har 
undersökt två företag. Detta gör att vi inte kan säga att resultatet gäller generellt. 
 
2.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet mäter om resultaten från undersökningen påverkas av slumpmässiga eller 
tillfälliga grunder eller om det skulle bli likadant om undersökningen skulle utföras en gång 
till. Bryman skriver om LeCompte & Goetz som anser att den extern reliabilitet utgör den 
grad en undersökning kan göras om på nytt. De menar även att det är svårt att uppnå detta i en 
kvalitativ undersökning då den sociala miljön ständigt rör sig. (Ibid., s. 43, 257) Ett sätt för de 
kvalitativa forskarna att ta itu med problemet är att vara noga med att ha tydliga redogörelser 
för: 
 
- forskningens mål och strategier (syfte, teori), 
- hur forskningen genomfördes, 
- resonemanget bakom de beslut som fattades. 
 
Om denna information finns tillgänglig är det lättare att få en uppfattning om i vilken 
utsträckning en annan forskare skulle kunna komma fram till samma resultat. (Denscombe, 
2000, s. 250) 
 
Den interna reliabiliteten innebär att flera observatörer behöver komma överens om hur de ska 
tolka data (Bryman, 2004, s. 257).  
 
Den externa reliabiliteten i den här undersökningen anser vi är relativt låg då andra forskare 
sannolikt kommer tolka samma information och data på ett annat sätt än vad vi har gjort. Våra 
respondenter kan även komma att ändra sina åsikter då deras situation förändras ju längre 
tiden går med ”SOX användningen”. Vi har dock gjort en tydlig redogörelse för ovanstående 
punkter för att höja den externa reliabiliteten. 
 
Den interna reliabiliteten är däremot lite högre eftersom vi båda två som gör den här 
undersökningen har diskuterat och tolkat den data som vi fått likadant. 
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2.5 Källkritik 
I källkritik ska det insamlade materialet bedömas. Det som inte är användbart rensas bort och 
det material som åtminstone är acceptabelt behålls. Källkritikens syfte är att bestämma om 
källan mäter vad den utger sig för att mäta, om källan är väsentlig för författarnas 
frågeställning och om den är fri från påverkan av slumpmässiga faktorer. Syftet är följaktligen 
att källorna ska uppnå validitet, relevans och reliabilitet. Det finns tre olika källkritiska 
kriterier: 
 
 Samtidskravet: Källans uppkomst bör ligga nära i tiden. Om lång tid har passerat från det 

att till exempel en journalist har fått information till det att han skriver artikeln kan det 
uppstå feltolkningar och att journalisten kommer ihåg fel. 

 Tendeskritik: Här ska vi ställa oss frågan om vilka egna intressen uppgiftslämnaren har. 
Tendensen kan uppkomma genom valet av ord, uttryck eller i urvalet av fakta. 

 Beroendekritik: Kontrollera om källorna är oberoende av varandra.  
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991, s. 82 f.) 

 
Validiteten i denna undersökning höjs, som vi nämnde ovan, av att respondenterna är väl 
insatta i ämnet, att vi skickade tillbaka en utskrift av intervjun till respondenterna samt att en 
stor del av vår teori utgår från myndigheter och SOX lagstiftning. De validitetssänkande 
faktorerna är, som ovan nämnt, översatta källor från engelska till svenska, att våra 
respondenter inte ville svara på vissa frågor, att vi inte fick använda bandspelare under båda 
intervjuerna samt att vi mestadels använt oss av en bok i vårt metodkapitel. Vi har gjort en 
bedömning att våra källor är relevanta för vår frågeställning då de har givit oss användbart 
material. Vår primärdata kan göra att reliabiliteten sänks då ämnet är nytt och miljön är rörlig. 
Det vill säga att våra respondenters åsikter kan ändras i framtiden. Som vi nämnde ovan höjs 
dock reliabiliteten av att vi båda som skriver uppsatsen har tolkat våra källor likadant. 
 
Vi anser att samtidskravet för våra sekundära källor uppfylls då den största delen av vår 
litteratur är skriven under de senaste åren. Även våra primära källor uppfyller detta krav då 
ämnet är nytt och fortfarande diskuteras i hög grad. När vi ser på våra sekundära källor ur ett 
tendenskritiskt perspektiv har vi gjort en bedömning om det är en seriös person som har 
skrivit källan. Vi har varit mer kritiska vid artiklar och källor från Internet än annan litteratur. 
Detta på grund av att det finns en risk att till exempel en journalist vill skapa rubriker och kan 
vinkla informationen för att göra artikeln mer intressant. Våra primära källor bör granskas 
kritiskt när respondenterna har möjlighet att vinkla sina svar för deras egen vinning. Det är 
svårt att bedöma om våra källor är oberoende av varandra då de haft möjlighet att utgå från 
samma primära källa. Det finns inte mycket forskat om ämnet vilket leder till att flera nya  
källors information har samma ursprung.
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3. Teori 
 
I detta kapitel presenterar vi vårt teoretiska ramverk. Vi går djupare in på SOX och dess syfte 
samt ett par av SOX berörda organisationer. Vi beskriver även begreppet intern kontroll 
genom SEC:s, FAR:s och COSO:s definitioner. Vidare presenterar vi COSO-modellen. Som 
avslutning definierar vi begreppen kostnad och nytta. 
 
3.1 Sarbanes-Oxley Act of 2002 
SOX infördes i USA i juli 2002. Lagen förändrade bland annat ägarstyrningen, chefernas 
ansvar, reglerna för revisionsbolagen som reviderar publika bolag och bolagens finansiella 
rapportering. (Lander, 2003, s. 1) De företag som behöver följa lagen är som sagt bolag som 
har inregistrerat aktier eller ADR för handel på amerikansk börs eller som erbjuder 
värdepapper till en bredare krets i USA (Svernlöv & Blomberg, 2003, s. 23). 
 
Förutom att lagen ska hindra eller åtminstone försvåra avsiktliga fel och bedrägerier i 
redovisningen är syftet att återställa investerares och den aktieköpande allmänhetens 
förtroende och att garantera att innehållet i företagens finansiella rapportering 
överensstämmer med verkligheten. Detta ska uppnås genom fyra huvudsakliga åtgärder: 
(Ibid.) 
 
 Strängare krav på redovisning och information till aktiemarknaden. 
 Högre krav på revisorers oberoende och professionalism. 
 Krav på den information som lämnas till marknaden och interna strukturer för revision. 
 Stränga straff för brott mot lagen. 

 
I SOX finns utförligt beskrivna regler om hur företagen ska utföra dessa åtgärder. De 
viktigaste förändringarna för företagen är bland andra ett låneförbud till företagets företrädare, 
tillsättning av oberoende revisionskommittéer och byte av huvudansvarig revisor vart femte 
år. (Ibid.) Den del av lagen som har krävt mest arbete för företagen och även inneburit de 
största kostnaderna är Section 404. Denna del av lagen, som handlar om den interna 
kontrollen, kan även påverka verkställande direktörers och ekonomichefers vilja att följa 
Section 302. (Hult, 2006) Vi kommer att behandla dessa delar av lagen närmare nedan. 
 
3.1.1 Section 302 
Section 302 ställer krav på att den verkställande direktören och ekonomichefen intygar om 
riktigheten i rapporterna som skickas in till SEC. Detta gäller både kvartals- och årsrapporter. 
Rapporterna ska signeras av verkställande direktör samt ekonomichef och kan inte göras av 
någon annan högt uppsatt person i företaget eller till exempel genom en advokat. Med sin 
signatur försäkrar dessa att de har läst igenom rapporten och att det till deras vetskap inte 
finns några materiella fel i den. De försäkrar även att den ger en rättvisande bild av den 
finansiella informationen. (Lander, 2003, s. 4) Osant intygande kan ge höga böter, och vid 
eventuellt uppsåt även fängelsestraff (Svernlöv & Blomberg, 2003, s. 24). 
 
3.1.2 Section 404 
Section 404 i SOX heter ”Management assessment of internal controls”, det vill säga 
ledningens uppskattning av den interna kontrollen. Enligt Section 404 ska företagen i sin 
årsredovisning inkludera en rapport om den interna kontrollen. Denna rapport ska innehålla 
uttalanden om:  
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- ledningens ansvar att bygga upp och vidhålla en tillräcklig intern kontroll,  
- ramverket som används för att utvärdera effektiviteten av företagets interna kontroll, 
- ledningens uppskattning av effektiviteten i företagets interna kontroll från och med slutet 

av företagets senaste taxeringsår, 
- att revisionsfirman som har kontrollerat företagets finansiella rapporter inkluderade i 

årsredovisningen, även har sett över och rapporterat om ledningens utvärdering av den 
interna kontrollen.  
(SEC:s webbsida, 2006) 

 
Utgår vi ifrån att dessa rapporter skrivs ärligt av kompetenta revisorer ska de indikera hur 
seriöst ledningen tar sin roll som förvaltare av aktieägarnas tillgångar. Rapporterna ger tredje 
part tillfälle att se hur företagen har förberett sina finansiella rapporter. (Weirich, Arndt & 
Ciesielski, 2005) 
 
De höga krav som ställs på företagen i Section 404 kan tänkas göra att den verkställande 
direktören och ekonomichefen tvekar att skriva på de rapporter som Section 302 kräver. Detta 
på grund av de höga straff som ett osant intygande innebär. (Hult, 2006) 
 
Det är inte enbart ledningens roll som ändras i och med detta rapporteringskrav utan även 
revisorernas roll. Innan Section 404 krävdes endast att revisorerna skulle ha en någorlunda 
uppfattning om företagens interna kontroll var tillräcklig, för att kunna skriva sin rapport. Om 
de hittade några materiella fel rapporterades dessa vanligtvis endast till ledningen. Nu krävs i 
Section 404 att revisorerna ska utföra två olika rapporter; en om ledningens uppskattning av 
den interna kontrollen och en om effektiviteten av den. Meningen är att tredje part ska kunna 
lita på företagets interna kontroll och därigenom även kunna lita på den finansiella 
rapporteringen. (Weirich, Arndt & Ciesielski, 2005)  
 
3.2 Berörda organisationer 
3.2.1 PCAOB 
The Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) är en privat icke-vinst drivande 
organisation som skapades i samband med att SOX infördes i USA (PCAOB:s webbsida, 
2006). De har uppgiften att övervaka revisorerna i publika bolag för att försäkra allmänhetens 
och investerarnas intressen i utformandet av de finansiella rapporterna. Under rubriken ”Title 
I - Public Company Accounting Oversight Board” i SOX finns regler som rör organisationen. 
Där står det bland annat hur de inspekterar revisionsbyråerna och att de har rätt att utföra 
disciplinära åtgärder vid behov. (SOX of 2002) 
 
Sedan 2004 har PCAOB även ett internt kontrollorgan, IOPA, som bland annat ser till 
organisationens effektivitet och att den följer gällande lagar. (PCAOB:s webbsida, 2006)  
 
3.2.2 SEC 
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) är en myndighet som har i uppdrag att 
skydda investerare, uppehålla en effektiv marknad och tillhandahålla finansiell information. 
De vill att alla investerare, från stora institutioner till privata aktieägare, ska ha tillgång till 
viss information innan de gör en investering i ett företag. För att uppnå detta kräver SEC att 
publika företag ska lämna ut väsentlig finansiell information till allmänheten. Detta görs 
genom att de lämnar in olika rapporter till SEC. En annan av myndighetens uppgifter är att 
övervaka organisationen PCAOB. (SEC:s webbsida, 2006) 
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Lagar som ligger till grund för SEC är bland andra värdepapperslagarna Securities Act of 
1933 och Securities Exchange Act of 1934. Dessa stiftades som reaktion efter börskraschen 
1929, och skulle återvinna investerarnas förtroende för den finansiella marknaden. Det senaste 
tillskottet av lagar är som bekant SOX som har ett liknande syfte och sägs vara den mest 
vidsträckta reformen i lagstiftningen sedan dess föregångare från 1933 och 1934. (Ibid.) 
 
3.3 Intern kontroll 
3.3.1 Vad är intern kontroll? 
Intern kontroll kan betyda flera olika saker. Vi kommer nedan att ta upp SEC:s, FAR:s samt 
COSO:s definitioner av intern kontroll. 
 
SEC:s definition av intern kontroll är: 
”En process som övervakas av verkställande direktör, ekonomichef eller person med liknande 
funktion, som försäkrar reliabiliteten i rapportering och förberedelse av den finansiella 
informationen, för externa syften i enlighet med GAAP. Den ska innehålla: 
- tillförlitlig redovisning av företagets transaktioner och tillgångar, 
- rimlig försäkran om att förberedelserna utförs så den finansiella rapporteringen kan 

göras i enlighet med GAAP, 
- rimlig försäkran om förhinder av otillåten redovisning av företagets tillgångar, som kan 

leda till materiella fel i redovisningen.”  
(Ibid.) 
 

COSO-modellen (se 3.3.2 nedan) uppfyller SEC:s kriterier och kan användas som ramverk för 
ledningens tillsyn av den interna kontrollen. Den höjer kvalitén av rapporteringen och gör det 
lättare att jämföra rapporterna mellan olika företag. (Ibid.) 
 
FAR som är en svensk intresseförening för auktoriserade och godkända revisorer samt 
kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen (FAR:s webbsida, 2006) definierar 
intern kontroll utifrån Aktiebolagslagens formulering.  
 
FAR:s definition av intern kontroll lyder enligt följande:  
” Kontrollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i 
övrigt omfattar de delar i bolagets organisation och rutiner som säkerställer: 
- att redovisningen blir riktig och fullständig, 
- att bolagets resurser inom ramen för ABL, bolagsordning och eventuella 

bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsens och VDs intentioner.” 
(FAR, 2001, s. 1042)  

 
FAR menar att om en revisor ska kunna bedöma styrelsens rapport och lämna en 
granskningsberättelse behöver företaget först börja använda sig av modeller som till exempel 
COSO (FAR:s webbsida, 2006, s. 2 f.). 
 
Den vanligaste definitionen av intern kontroll är den definitionen som COSO använder sig av 
(Svenskt näringsliv & FAR, 2005, s. 2). 
 
COSO:s definition av intern kontroll är: 
” Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den 
professionella ledningen samt övrig personal samverkar, vilken utformas för att med rimlig 
grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 
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- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 
- tillförlitlig finansiell rapportering, 
- efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.” 

(COSO:s webbsida, 2006) 
 
3.3.2 COSO 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) är en 
oberoende revisionsorganisation som vill förbättra kvalitén på finansiella rapporter genom 
företagsetik, effektiv intern kontroll och företagsstyrning (COSO:s webbsida, 2006). 1992 gav 
COSO ut Internal Control – Integrated Framework som är ett ramverk för att förbättra den 
interna kontrollen i företag. Denna modell innehöll till en början fem komponenter som var 
kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt 
uppföljning och utvärdering. 2004 gav de ut en ny COSO–modell, Enterprise Risk 
Management – Integrated Framework. Där har de kompletterat de fem komponenterna med 
ytterligare tre vilka är att sätta mål, händelseidentifikation och riskbehandlingsåtgärder. 
(SOX–onlines webbsida, 2006)  
 
3.3.2.1 De åtta komponenterna 
Figur 2 visar hur COSO–modellen brukar illustreras genom den så kallade kuben. Figurens 
ena sidan visar de åtta komponenterna. Vi gör en fri översättning av kubens komponenter som 
Flaherty & Maki (2004, s. 3 f.) definierar på följande sätt: 

 
 Kontrollmiljön (Internal environment) är ett samlat namn på de faktorer som ”anger 

tonen” i företaget. Den sätter basen för hur företagets anställda hanterar risk, deras 
integritet och etiska värden och miljön där de arbetar. 

 
 Genom att följa Enterprise Risk Management finns det en process för att sätta mål 

(Objectiv setting). Den ser till att dessa mål är förenliga med företagets vision och dess 
riskbenägenhet. 

 
 Händelseidentifikation (Event identification) innebär att externa och interna händelser 

identifieras i termer av risker och möjligheter. 
 
 I en riskanalys (Risk assessment) ska risker och möjligheter analyseras. Företaget 

uppskattar sannolikheten av att de inträffar och konsekvenserna av dem. Detta för att 
kunna bestämma hur de ska hanteras.  

 
 Vid riskbehandlingsåtgärder (Risk response) är företaget tvunget att välja vilka åtgärder 

de ska använda. Dessa väljs utifrån vilken riskbenägenhet företaget har. Det kan till 
exempel vara att undvika, minska, dela eller acceptera. 

 
 Kontrollaktiviteter (Control activities) innebär att företaget etablerar policies och 

arbetssätt och sedan implementerar dem. Detta för att kunna garantera att 
riskbehandlingsåtgärderna fungerar effektivt. 

 
 Information och kommunikation (Information and communication) betyder att relevant 

information identifieras och att den kommuniceras ut till alla i organisationen för att de 
ska vara insatta i vilka rutiner och riktlinjer som är väsentliga och kan utföra sina 
arbetsuppgifter. 
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 Uppföljning och utvärdering (Monitoring) av internkontrollsystem görs antingen genom 
löpande övervakning av ledningens aktiviteter, genom enskilda utvärderingar eller genom 
en kombination av båda. 

 
Figur 2 visar på den andra sidan av kuben de fyra målkategorierna – strategi (Strategic), 
verksamhet (Operations), rapportering (Reporting) och efterlevnad (Compliance). Den sista 
sidan av kuben representerar företagets avdelningar. (Ibid., s. 5) Vi kommer inte att gå in 
djupare på dessa två sidor av kuben i denna uppsats. 
 

  
Figur 2: COSO–kuben, (SOX-onlines webbsida, 2006)  
 
3.4 Kostnad och Nytta 
3.4.1 Kostnad 
Inom redovisning är en kostnad en utgift som är hänförd till en viss period. Kostnader uppstår 
vid förbrukning av resurser, till skillnad från exempelvis en utgift som uppstår vid 
anskaffningen av någonting eller en utbetalning som uppkommer vid betalningen. (Wikipedia, 
2006) Kostnaderna utgörs följaktligen av värdet på de resurser som har åtgått för att kunna 
åstadkomma de prestationer som görs under en viss tidsperiod. Denna definition kommer från 
externredovisningen som talar om kostnader med utgångspunkt i bokföringsmässiga grunder. 
Kostnader kan även ses utifrån kalkylmässiga grunder. Detta är vanligare inom 
ekonomistyrningen. Kalkylmässiga kostnader är till skillnad från bokföringsmässiga 
kostnader inte bundna till någon viss period. (Ax, Johansson & Kullvén, 2002, s. 23 ff.) Att 
producera, kommunicera och använda redovisningsinformation är kostnader för 
redovisningsfunktioner (Smith, 2006, s. 32).  
 
3.4.2 Nytta 
Enligt Svenska akademiens ordbok betyder nytta gagn, fördel eller förmån (SAOB:s 
webbsida, 2006). Nytta är ett centralt begrepp inom både nationalekonomi och 
företagsekonomi. En konsument som konsumerar en produkt erhåller en viss nytta. I de flesta 
modeller antas det att konsumenten försöker maximera sin nytta. (Wikipedia, 2006) 
Ekonomiska resurser, till exempel intäkter, är till nytta på grund av de prestationer som de ger 
upphov till. Inom redovisningen är nyttan värdet av de förbättrade beslut som tas på grund av 
att informationen är tillgänglig. (Smith, 2006, s. 32, 49) 
 
3.4.3 Kostnad mot Nytta 
Även produktion av redovisningsinformation är en ekonomisk aktivitet som vi kan lägga 
vanliga ekonomiska aspekter på, det vill säga att den kommer att generera både kostnader och 
nytta (Ibid., s. 32). När ett företag startar ett nytt projekt vet de att kostnader kommer att 
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uppstå, men de räknar med att fördelar som projektet medför i framtiden kommer att överstiga 
kostnaderna. Det är vanligt att räkna med nuvärden (NPV) för att se om projektet är värt att 
investera i. Regeln säger att om ett projekt har ett positivt nuvärde är det värt att göra denna 
investering. (Pindyck & Rubinfeld, 2001, s. 542) Det finns olika analysmetoder för att 
jämföra kostnaden och nyttan i ett projekt. En av dem är Cost-Benefit-Analysis, CBA, som 
kan översättas till kostnad-nytta-analys (Wikipedia, 2006). Det är en analysmetod som 
används för att väga alla slags kostnader mot nytta i ett projekt. Det är inte enbart kostnad och 
nytta i monetära termer utan även social kostnad och nytta. De som utför analysen väger in 
alla aspekter som kan räknas som förluster eller vinster som uppstått på grund av projektet. 
CBA tar även hänsyn till alternativkostnad. (Encarta, 2005) Alternativkostnaden är kostnaden, 
det vill säga det man förlorar, av att välja ett annat alternativ än det som ger den högsta 
avkastningen (Pindyck & Rubinfeld, 2001, s. 204). CBA kan bli mycket komplex och svår att 
utföra eftersom det inte finns några marknadspriser att utgå ifrån när de sociala effekterna 
mäts (Encarta, 2005). Det viktigaste kriteriet i produktionen av redovisningsinformation är att 
det beslut som är baserat på den tillgängliga informationen genererar ett värde som överstiger 
kostnaden för att utöka eller förbättra informationen. Kriteriet är lätt att formulera i allmänna 
termer men mycket svårt att konkretisera. Även om de är säkra på att en förändring skulle 
vara bra för företaget kan det vara svårt att uttrycka värdet av förbättringen i kronor. 
Avvägningen mellan intäkter och kostnader behöver därför göras på mer instinktiva grunder. 
(Smith, 2006, s. 32) Vi har i denna uppsats valt att inte använda oss av en specifik modell 
eftersom det är svårt att uppskatta nyttan som SOX har gett i monetära termer.  



Sarbanes-Oxley Act 
- kostnad och nytta för svenska företag  Empiri 
 

17 

4. Empiri 
 
Här presenterar vi resultatet av vår empiriska undersökning. Undersökningen är gjord i form 
av intervjuer med två SOX kunniga personer på företagen Ericsson och Electrolux. Vi inleder 
med en kort beskrivning av de båda företagen samt av våra respondenter. För att underlätta 
läsningen har vi delat in resultatet i övergripande ämnesområden som vi berörde under 
intervjuerna. Områdena är: Införandet av SOX, Intern kontroll, Kostnad och Nytta. Se 
intervjufrågor i Bilaga 1. 
 
4.1 Företagsfakta 
4.1.1 Ericsson 
Ericsson grundades redan 1876 och är idag ett av världens ledande företag inom 
telekommunikation. De tjänster och produkter som erbjuds är bland annat 
mobiltelefonsystem, både 2G och 3G, trådlösa system, och genom sitt samarbete med Sony 
(Sony Ericsson, joint venture) även mobiltelefoner med olika tillbehör. I 140 olika länder 
används Ericssons telefonsystem och 40 procent av alla mobiltelefonsamtal världen över görs 
genom deras telefonnät. (Ericssons webbsida, 2006) 2005 hade företaget 56 000 anställda 
varav 21 000 i Sverige, och omsättningen var 151,8 miljarder kronor. Ericssons aktie finns 
registrerad på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier) och Londonbörsen (B-aktier), men även på 
NASDAQ i form av ADS. En ADS motsvarar 10 stycken B-aktier. Denna registrering gör att 
de behöver följa den amerikanska lagen SOX. De har dock ett avtal med NASDAQ vilket gör 
att de har undantag från vissa regler angående oberoende styrelseledarmöten, som går emot 
svensk lag. (Ericssons årsredovisning, 2005) 
 
4.1.2 Electrolux 
Electrolux tillverkar hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och 
trädgårdsskötsel. De är värdens största tillverkare av dessa produkter och de säljer mer än 55 
miljoner produkter varje år. Koncernen har två verksamhetsområden. Det första 
verksamhetsområdet är konsumentprodukter – vitvaror, mikrovågsugnar, golvvårdsutrustning, 
trädgårdsmaskiner och lätta motorsågar för konsumentbruk. Det andra verksamhetsområdet är 
professionella produkter, för både inomhus- och utomhusanvändning. Produkter för 
inomhusbruk är till exempel storköksutrustning för hotell samt tvättstugeutrustning för 
hyreshus. Produkter för utomhusbruk är bland annat högpresterande motorsågar och 
utrustning för professionell skogsvård och landskapsskötsel. Produkterna säljs i över 150 
länder under ledande varumärken som till exempel Husqvarna, Zanussi samt AEG. 2004 hade 
Electrolux 72 000 anställda och en omsättning på 121 miljarder kronor. (Electroluxs 
webbsida, 2006) Electroluxs B-aktier är registrerade som depåbevis (ADR) hos SEC. 
Electrolux behöver därmed följa amerikanska lagar och regler. (Electroluxs årsredovisning, 
2004) 
 
4.2 Intervjuerna 
4.2.1 Respondenterna 
Åke Magnusson och Linda Ekroth är våra respondenter från Ericsson och Electrolux. De är 
väl insatta i SOX.  
 
Åke Magnusson arbetar i Ericssons SOX-projektgrupp. Han kommer att ha ansvar för den 
löpande hanteringen när projektet stängs ner. Magnusson är utbildad inom Management 
control. Han är både doktorerad och docent, och har arbetat som konsult med frågor kring 
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intern styrning och ekonomiskt ansvar. Magnusson har i ett antal år arbetat som konsult åt 
Ericsson. Magnusson kom i kontakt med SOX när han blev tillfrågad om han ville arbeta i 
projektet. Han har ingen specifik utbildning inom SOX. Hans arbete är att förstå hur processer 
fungerar effektivt i företaget och försöker få SOX att fungera smidigt.  
 
Linda Ekroth är nyanställd SOA koordinator på Electrolux. Hon är utbildad inom ekonomi 
och datasystemvetenskap och har tidigare arbetat på Ernst & Young revisionsbyrå. Det är där 
hon först kom i kontakt med SOX. 
 
4.2.2 Införandet av SOX 
Vi frågade respondenterna när företagen började förbereda implementeringen av SOX för att 
få veta hur långt de har kommit i processen samt hur de har gått tillväga vid införandet. 
 
Ericsson började projektarbetet med SOX våren 2004. Då var kravet att företagen skulle vara 
SOX compliant 2005. I mars 2005 bestämdes det att icke-amerikanska företag inte behöver 
vara SOX compliant förrän 2006. Ericsson fortsatte arbetet med projektet som redan var 
igång. Magnusson menar att Ericsson var näst intill SOX compliant redan vid utgången av 
2005. Reden då hade de 25 största bolagen implementerat SOX. Totalt hade 80 bolag, cirka 
95 procent av alla Ericssons bolag, infört Entity wide controls vilket är övergripande 
kontroller på bolagsnivå, till exempel att ledningen fungerar som den ska, att de har resurser 
och följer direktiv et cetera. Magnusson anser även att Ericsson hade kommit långt med de 
detaljerade kontrollerna av olika processer och flöden. Cirka 80 procent av hela verksamheten 
hade i slutet av 2005 infört dessa. Under 2006 har revisorerna arbetat med att förbättra 
kontrollerna och fylla i eventuella hål i verksamheten. Ericsson har således arbetat på följande 
sätt: 
 
2004: lägga fast det egna ramverket som ska följas,  
2005: implementera ramverket,  
2006: höja kvalitén, förbättra och säkerställa. 
 
Ericsson har använt sig av ett relativt unikt arbetssätt vid implementeringen av SOX. 
Magnusson menar att det vanligaste sättet är att företagen utvecklar processer och system 
speciellt för varje bolag, för att passa deras arbetssätt. Ericsson arbetar dock med globala 
processer och globala system. De har designat allt centralt, vad som ska göras och hur det ska 
införas, och skickar sedan ut det till alla bolag som ingår i Ericssons koncern, genom deras 
intranät. Det är ett väldigt kompakt sätt att arbeta på och Ericsson ser det som en fördel att 
alla kontroller utförs likadant i samtliga bolag. 
 
För att stötta bolagen under deras arbete med implementeringen organiserades 2005 ett 
centralt projekt, en ”helpdesk”, med 3 till 4 personer. ”Helpdesken” svarar på frågor och har 
även haft konferenser och rest runt till bolagen för att hjälpa dem med eventuella problem.  
 
Om de på Ericsson är oroliga att en viss kontroll inte fungerar använder de sig av verktyget 
”Risk Navigator”. De har genom detta verktyg tillgång till information från alla bolag. De kan 
se hur bolagen anser sig ha klarat av kontrollerna eller om de har haft problem med dem. 
 
Magnusson berättar att Ericsson inte hade implementerat SOX om det hade varit frivilligt. 
Han menar att det är en lag som de är tvungna att följa och inte något kostnad-nytta projekt 
som företaget själva har initierat för att vinna på det. 
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Ericsson har inte haft några speciella problem vid införandet av SOX. Magnusson anser att 
det har varit ett bra projekt för Ericsson då de har lyckats få de 25 största bolagen att följa 
SOX. Det enda problemet Ericsson har haft är att de hela tiden har varit tvungna att uppdatera 
och förbättra ramverket. De anställda har fått arbeta mot ett rörligt mål. Magnusson menar att 
en förklaring till detta är att ramverket är skrivbordsmässigt utformat vilket gör att det oftare 
uppstår fel, då det är svårt att förutsäga hur det fungerar i praktiken. 
 
Electrolux startade sitt arbete med SOX, som de benämner SOA, under 2004. Då deadlinen 
för icke-amerikanska företag flyttades fram ett år (se ovan) hade de kommit långt i sitt arbete 
och kunde under 2005 ha ett testår med förberedelser. Under 2006 har de fortsatt arbetet med 
förbättring av kontrollerna och testning för att svara upp mot lagstiftningen. Electroluxs 
internrevisionsavdelning ”Management Assurance and Special Assignments” (MA&SA), har 
cirka 20 till 30 personer runt om i världen. Denna avdelning, som arbetar med intern kontroll 
och internrevision, har även fått arbeta med införandet av kontroller och tester i enlighet med 
SOX lagstiftning. 
 
Ekroth förklarar att Electrolux arbetar med implementeringen av SOX på ett annorlunda sätt 
än andra företag. Implementeringen sker genom ett projekt som de kallar ”SOA Program 
Office”. Detta projekt styrs centralt från Sverige och har flera internrevisionsavdelningar 
under sig, även kallade kluster. Avdelningarna är stationerade i världsdelarna Sydamerika, 
Nordamerika, Asien och Europa. De tillhör ”SOA Program Office” men kallas för ”PM 
Support”, och har 5 till 10 personer som arbetar med SOX. Internrevisionsavdelningarna 
hjälper Electroluxs fabriker i varje världsdel med att skriva testplaner och ge support vid 
eventuella problem som uppstår vid implementeringen. På Electroluxs fabriker har personalen 
fått olika roller inom SOX projektet. Ramverket, riktlinjer, metoder och instruktioner samt 
deadlines arbetas således fram i Sverige hos ”SOA Program Office” men det är fabrikerna 
själva som ska dokumentera och testa kontrollerna. Ekroth nämner att kontrollerna inte 
behöver se likadana ut i alla bolag. Det är vanligt att Electrolux i sin verksamhet köper upp 
och säljer bolag. På grund av detta ser arbetssätten för den finansiella rapporteringen olika ut i 
olika delar av företaget. Ekroth säger att nästan alla bolag inom Electrolux ska implementera 
SOX men de dokumenterar och testar kontrollerna på det sätt som passar deras rutiner. 
 
Electrolux använder sig av det Microsoft baserade verktyget EC-SOA för att dokumentera 
och testa kontrollerna. EC-SOA ger även möjlighet att övervaka och ta ut status på 
programmet i form av rapporter. 
 
Ekroth anser att SOX har varit ett relativt omfattande projekt för Electrolux. Då företaget 
samtidigt behöver ta hänsyn till den dagliga verksamheten, att producera tvättmaskiner et 
cetera, kan det ibland uppstå kommunikation- och prioriteringsproblem. Ekroth menar att 
dessa problem uppstår i alla stora projekt där kraven är många och tiden är knapp. Electrolux 
är ett distribuerat bolag med många fabriker runt om i världen vilket gör att komplexiteten 
ökar. Ibland har de behövt ta hänsyn till kulturella skillnader då de befinner sig i olika delar 
på jorden. 
 
4.2.3 Intern kontroll 
Vidare frågade vi respondenterna om hur företagens interna kontroll såg ut innan SOX. Vi 
ville veta om de hade använt sig av COSO-modellen innan och/eller efter, för att få reda på 
om införandet av lagen inneburit en förändring i deras arbetssätt. 
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Magnusson berättar att Ericsson inte använde sig av COSO-modellen innan de startade arbetet 
med SOX. Under implementeringen och vidare har de dock använt sig av den. 
 
Ekroth säger att Electrolux redan innan SOX använde sig av COSO-modellen och har fortsatt 
med detta. Innan lagen dokumenterade Electrolux endast kontrollerna nu behöver de även 
testa dem. Ekroth menar att Electrolux hela tiden har arbetat mot detta, och att de följaktligen 
hade infört dessa regler även om inte lagen fanns, men nu finns kravet att klara av det till 
2006 vilket har krävt ett fortare arbete. Ekroth anser att ett stort företag som Electrolux 
egentligen inte har något annat val än att införa reglerna, eftersom att dra sig ur den 
amerikanska marknaden inte är tänkbart. 
 
4.2.4 Kostnad 
Vi ställde sedan en serie av frågor angående kostnaderna som SOX har inneburit. Vi ville 
bland annat se hur stora kostnaderna har varit, vad det är som har kostat mest och även om 
företagets förväntningar på kostnaderna har visat sig stämma med verkligheten. 
 
Exakt hur stora kostnaderna har varit är konfidentiella uppgifter hos Ericsson. Magnusson 
beskrev istället vad det är som har gjorts i koncernen, för att vi själva ska kunna bilda oss en 
uppfattning om hur stora kostnaderna är. 
 
Magnusson säger att implementeringskostnaden av SOX överskrider driftkostnaden. 
Implementeringskostnaden har bestått i drivande av projekt i 25 stora och medelstora bolag. 
Dessa projekt har löpt under hela 2005, med 5 till 6 personer i varje projekt. Ericsson har även 
haft ett centralt team som utvecklat referensramar.  
 
Magnusson anser att de största kostnaderna för implementeringen ligger i det som krävts för 
att klara av Section 404. Ericsson har dock även arbetat mycket med Section 302, som till stor 
del ligger invävd i Section 404. Han berättar att om verkställande direktör och ekonomichef 
ska kunna intyga att kontrollerna fungerar enligt Section 302 behöver det finnas en process 
bakom. De är tvungna att redogöra för hur de kan veta att den är bra, inte enbart konstatera att 
den är det. Här har ”Risk Navigator” varit till stor hjälp.  
 
En annan stor kostnadspost är externa resurser, enligt Magnusson. Han säger att det har krävts 
speciellt mycket extern hjälp under 2004 och 2005. Detta för att de ska kunna hjälpa det 
centrala teamet att utforma referensramarna. Utformandet av kontrollpunkterna i 
redovisningsflödet (Entity wide controls check list), har även krävt mycket extern hjälp. De 
olika bolagen i Ericsson som har implementerat ramverket har haft extern hjälp i olika stor 
omfattning.  
 
Ericsson har inte behövt utbilda sin personal i större utsträckning. Magnusson förklarar att det 
beror på att det är ett centralt utformat ramverk, och bolagen endast behöver följa de 
arbetsbeskrivningar som finns på intranätet. De resurser som dock har lagts på utbildning av 
personal är konferenser som har arrangerats ute i världen, då de har diskuterat olika problem. 
Magnusson säger att vissa områden har krävt specifik utbildning, till exempel hur de hanterar 
rollkonflikter i system. För att klara av ”Risk Navigator” har de även utbildat en ”Super user” 
i varje bolag.  
 
SOX har inte krävt att Ericsson i vidare mängd behövt nyanställa extra personal. Magnusson 
berättar att det har gått att bygga in de nya arbetsuppgifterna i befintliga arbetsrutiner. Det har 
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gjort att tidigare anställda har fått avvara tid samt att de har tagit hjälp av mycket externa 
resurser. De få anställningar som har gjorts har varit ”Project controllers”. 
 
Driftkostnaden har i jämförelse med implementeringskostnaden varit en marginell kostnad, 
enligt Magnusson. Centralt kommer det krävas mer resurser i form av ökad 
internrevisionsverksamhet och drivandet av den nya funktionen ”SOX Export Function”. 
Magnusson menar att revisionsarvodet i framtiden kommer att vara väsentligt högre än innan 
SOX. Detta eftersom det innebär många extra aktiviteter för revisorerna, speciellt i början. 
 
Magnusson anser att projektet med SOX har kommit lägligt för Ericsson. Företaget går bra 
och har därför inte behövt avstå från att göra något annat, åtminstone inte ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Däremot har arbetsbelastningen ökat och Ericsson har i vissa fall fått välja bort 
andra projekt för att hinna med SOX. Han säger att intressenterna genom detta inte har 
förlorat något på SOX, förutom den initiala investeringen. 
 
Ericsson hade väntat sig en hög kostnad för införandet av SOX, och den visade sig vara 
ungefär lika stor som de hade beräknat. De förväntar sig att kostnaderna för hanteringen av 
SOX kommer att vara låga i framtiden. Detta, enligt Magnusson, på grund av att 
implementeringskostnaden är en engångskostnad samt att personalen kommer in i sina 
arbetsrutiner. 
 
Ekroth på Electrolux kan inte heller hon utlämna några exakta siffror på hur stora kostnaderna 
har varit för implementeringen av SOX. Ekroth berättade istället om Electroluxs största 
kostnadsposter vid införandet av SOX. 
 
Electrolux har satsat på att utbilda sin egen personal istället för att ta in externa resurser som 
kan hjälpa dem med SOX. Detta, enligt Ekroth, för att de ska undvika att kunskapen 
outsourcas till revisionsbyråer. De vill istället att kunskapen ska finnas kvar i bolaget även då 
själva implementeringsfasen är över och den löpande hanteringen av SOX ska fortgå. 
Personalen på fabrikerna runt om i världen har fått utbildning genom att representanter från 
”SOA Program Office” har rest och utbildat personal på plats. Electrolux har undvikit att ta in 
mycket externa resurser på grund av att det skulle medföra stora extra kostnader. De som har 
utformat riktlinjerna för SOX har fått utbildning genom att bland annat deltaga vid olika 
”roundtables” och andra kunskapsforum samt genom lång erfarenhet inom intern kontroll hos 
andra bolag.  
 
Electrolux förväntar sig att deras satsning på utbildning av egen personal ska ge utdelning i 
framtiden, även då det kostar mycket tid och pengar under det första året. Ekroth berättar att 
de räknar med att den utbildade personalen kommer att finnas kvar i företaget under lång tid 
framöver, vilket leder till att även resursen och kunskapen finns kvar. 
 
Ekroth anser att SOX inte har inneburit några specifika nackdelar för intressenterna. De 
största nackdelarna för företaget är att det har krävts mycket tid och resurser. Ekroth menar att 
alla projekt kräver mycket tid och resurser vid starten, men hon tror att nyttan kommer att 
överstiga kostnaden i framtiden. 
 
Electrolux har under tiden de arbetat med SOX räknat noga på kostnaderna. Ekroth säger att i 
och med deras noggranna beräkningar har Electrolux inte överskridit sina uppskattade 
kostnader. De tror att kostnaderna kommer att minska drastiskt i framtiden. Detta, enligt 
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Ekroth, på grund av att utbildningen av personal avslutas och tiden för arbetet med SOX 
minskas då det integreras i den dagliga verksamheten. 
 
4.2.5 Nytta 
Nästa område som respondenterna fick besvara frågor på var om nyttan. Frågorna ställdes 
för att bland annat få fram om effektiviteten har höjts i företagen i och med SOX, hur nyttan 
kommer att se ut i framtiden samt hur nyttan står i proportion till kostnaden. 
 
Magnusson anser att delar av vad SOX har kostat är väl värt pengarna. Han menar att den 
stora nyttan för företaget ligger i standardisering och kvalitetshöjning i processer. 
Standardiseringen innebär uppstramning av rutiner. Det ligger ett värde i att SOX kontrollerar 
att processer följs. Magnusson förklarar att SOX tvingar alla bolag att göra på samma sätt 
vilket gör att de kan flytta medarbetare över hela världen. SOX har hjälpt till att fullfölja 
arbetet mot gemensamt standardiserade processer. Alla bolag inom Ericsson behöver följa 
SOX då det är en lag, vilket har gjort att standardiseringen har blivit möjlig.  
 
Det är svårt att bedöma om den interna kontrollen har förbättrats av SOX, anser Magnusson. 
Han säger att Ericssons siffror stämde väl med verkligheten redan innan. I och med att 
Ericsson hade verklighetstrogna siffror redan innan lagen kom, har SOX inte medfört någon 
nytta för investerarna.  
 
Effektiviteten i Ericsson har höjts, enligt Magnusson. SOX har medfört positiva effekter på 
företaget men han har ingen uppfattning om de uppväger kostnaderna. 
 
Magnusson anser att SOX antagligen inte ger Ericsson ett ökat marknadsvärde. Han förklarar 
att det finns amerikanska undersökningar som visar att det inte finns någon koppling mellan 
aktiekurs och rapportering. 
 
Magnusson menar att lagen antagligen kommer att lyckas med sitt syfte, genom uppstramning 
och kvalitetshöjning i rutinerna. En risk som han ser är att det formella systemet tar över. 
Amerikanernas fixering vid blanketter, regler och dokumentation kan leda till att folk slutar 
tänka och inte använder sitt omdöme eftersom allt är formaliserat till en hög grad. Han säger 
att om Ericsson fått välja hade de inte haft den formaliseringsgrad som finns idag. Denna är 
enbart en kostnad, men det är en byråkrati som Ericsson är tvungna att leva med. 
 
Nyttan för Electrolux är att en bra intern kontroll skapar ett större förtroende för företaget hos 
investerarna. Ekroth menar att de som investerar hellre köper aktier hos ett företag som har en 
hög intern kontroll och där den finansiella rapporteringen är korrekt. Hon anser även att 
konsumenter hellre köper produkter hos ett företag med god intern kontroll, då de vet vart 
pengarna hamnar. 
 
Electrolux har märkt av synergieffekter mellan bolagen i företaget. Detta på grund av att 
anställda på olika fabriker i företaget har träffats och kunnat dra lärdom av varandra och 
därigenom fått nya idéer om hur de kan utföra arbetet och dokumentera sina finansiella 
processer. Synergieffekterna leder till att effektiviteten kommer att höjas i företaget, enligt 
Ekroth. Hon menar att det inte kommer att synas under det första året, då de största 
kostnaderna finns, men i framtiden. Synergieffekter hjälper även till i arbetet mot ett mer 
homogent arbetssätt. 
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Electrolux arbetar hela tiden aktivt med att kontinuerligt förbättra den interna kontrollen. Det 
är viktigt att ha en bra design på en process, men för att skapa god intern kontroll är det 
viktigt att kontrollera att designen följs, säger Ekroth.  
 
Hon har idag svårt att säga om kostnaderna står i proportion till nyttan, men på lång sikt tror 
hon att det kommer att bli ett kostnadseffektivt projekt och att de uppnår sina mål. 
 
Ekroth tror att SOX kommer att lyckas med sitt syfte. För tillfället är SOX nytt för alla och 
känns överväldigande. I framtiden kommer företag att hitta ett bra sätt som passar dem för att 
kunna hantera SOX. Lagen kommer att neutraliseras och integreras i den vanliga operationella 
verksamheten.
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5. Analys 
 
I analysen knyts de relevanta delarna av vår empiriska undersökning, från kapitel 4, ihop med 
vårt teoretiska ramverk, från kapitel 3. Analysen delas upp under rubrikerna kostnad, nytta 
och kostnad mot nytta. För att få en tydlig koppling till uppsatsens syfte presenterar vi 
analysen genom uppdelningen kostnad och nytta på kort sikt samt på lång sikt. 
 
5.1 Kostnad  
5.1.1 Kostnad på kort sikt 
SOX har i det inledande skedet inneburit en stor engångskostnad för företagen. Detta för att 
det är förberedelserna inför lagen som kräver de största resurserna. Den största kostnaden har 
legat i arbetstid. Tiden har gått åt till att utforma ramverket som de ska använda sig av samt 
administrativt arbete, som till exempel ifyllande av blanketter. Företagen har valt att satsa sina 
resurser på olika vis. Det ena företaget valde att till största delen ta in externa resurser för att 
klara av den nya arbetsbelastningen. De största kostnaderna för de externa resurserna bestod 
av revisionsarvoden. Det som företaget fått mest hjälp med är utformandet av ramverket och 
utformandet av kontrollpunkterna i redovisningsflödet. En liten del av detta företags resurser 
lades på utbildning av personal. De ansåg sig inte behöva utbilda de anställda eftersom den 
största kompetensen krävs vid utformandet av arbetet, inte utförandet, som personalen 
kommer ansvara för. Det andra företaget vi undersökte lade en stor del av sina resurser på att 
utbilda sin personal. De gjorde detta för att kompetensen ska finnas kvar i företaget även efter 
implementeringen är avslutad, och under lång tid framöver. Om de hade tagit in extern hjälp 
hade kompetensen försvunnit ur företaget när dessa slutfört sitt arbete och lämnar företaget. 
De valde även bort de externa resurserna på grund av den stora kostnaden de hade medfört. 
Utbildning för personalen som utformat ramverket har skett genom deltagande vid olika 
”roundtables” och andra kunskapsforum. De monetära resurserna för utbildningen av de 
anställda i fabrikerna har bland annat legat i att representanter från ”SOA Program Office” 
rest och utbildat personalen på plats.  
 
Den del av lagen som har krävt de största kostnaderna på kort sikt är Section 404. Denna del 
kräver mycket tid, utbildning och ibland även externa resurser. Både de monetära och de icke-
monetära resurserna har gått åt till att utforma, utföra samt att övervaka kontrollerna. Andra 
delar av lagen som till exempel låneförbud till företagets företrädare samt byte av 
huvudansvarig revisor vart femte år kostar varken pengar eller tid i större utsträckning. Detta 
på grund av att företaget endast behöver se till att de följs. 
 
5.1.2 Kostnad på lång sikt 
På lång sikt kommer kostnaderna för SOX att minska drastiskt. Det kommer krävas mindre 
resurser i både monetär och icke-monetär form. Företagen kommer inte att behöva lägga ner 
lika mycket tid då de redan har klarat av att utforma ramverket. Det ständiga ifyllandet av 
blanketter kommer dock att fortsätta ta upp tid. SOX är utformad i USA där de anser att 
regler, dokumentation och blanketter är nödvändiga. Denna höga grad av byråkrati är endast 
en kostnad för företagen eftersom den tar upp onödig tid. En annan kostnadspost som kommer 
att minska är utbildning av personal då den redan är avklarad. Även de externa resurserna 
kommer att minska på lång sikt. Vår ena respondent menar att dessa kostnader kommer att 
vara lägre än vid implementeringen av lagen men de kommer att vara högre än innan SOX 
infördes. Han menar att det som orsakar att kostnaderna kommer att bli högre än de var innan 
införandet av lagen är det att revisorerna har fått väsentligt mer arbete i och med fler 
kontroller vilket kommer att påverka storleken på revisionsarvodena.  
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5.1.3 Övrigt om kostnad 
Undersökningen visade att inget av företagen lade någon speciellt hög kostnad på 
nyanställningar. De använde sig istället av att utbilda sin befintliga personal och det ena 
företaget använde även externa resurser. Kostnaderna har inte påverkat företagens ordinarie 
verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Däremot har företagens arbetsbelastning ökat vilket 
har gjort att de har fått avstå från andra projekt. Företagen hade från början prognostiserat 
höga kostnader för SOX. Utfallet blev som de hade beräknat i prognosen. 
 
5.2 Nytta  
5.2.1 Nytta på kort sikt 
Företagen anser att SOX inte ger någon hög nytta på kort sikt. Detta på grund av att det krävs 
tid innan de lyckas strukturera sitt arbete och få det effektivt. Det tar även tid innan 
marknaden hinner reagera på företagens förändringar. En av SOX:s effekter som påverkar 
företagen på kort sikt är att de genom de nya djupare granskningarna kan hitta fler fel i den 
interna kontrollen som företagen kan rätta till omedelbart. 
 
5.2.2 Nytta på lång sikt 
Den största nyttan som SOX kommer att generera är långsiktig. Som vi nämnde ovan tar det 
lång tid innan företagen arbetar effektivt och att marknaden reagerar på förändringarna. Det 
som skapar den största nyttan på lång sikt är att arbetsrutinerna standardiseras. 
Standardiseringen gör att företagen utan svårigheter kan flytta medarbetare mellan olika bolag 
och avdelningar runt om i hela världen. Det finns även ett värde i att företagen vet att alla 
bolag som ingår i koncernen uppnår en hög kvalité i processarbetet. Standardiseringen i 
företagen medför även en ökad effektivitet. När anställda kommer in i sina arbetsrutiner 
skapas effektivitet i och med vanan att ofta utföra samma uppgifter. Det ena företaget i vår 
undersökning menar att SOX även kommer ge ökad effektivitet genom synergieffekter mellan 
anställda. Detta på grund av att de olika fabrikerna i koncernen kan träffas och ta del av 
varandras kunskaper inom intern kontroll. När anställda tar del av varandras kunskaper leder 
det även till ökad standardisering, som vi nämnde ovan som en av de positiva effekterna SOX 
har på företagen. 
 
Den ena respondenten anser att det inte finns någon koppling mellan en ökad kontroll och ett 
ökat marknadsvärde. Han baserar sin åsikt på amerikanska undersökningar inom ämnet som 
visar att det är på det viset. Den andra respondenten anser att en god intern kontroll leder till 
ett ökat förtroende för företaget hos investerare och konsumenter. Investerare köper fler aktier 
i ett företag som de har förtroende för. Det samma gäller för konsumenter, som köper fler 
produkter hos ett företag de har förtroende för. 
 
SOX ställer krav på att den interna kontrollen har en bra design och ser även till att företagen 
gör ständiga kontroller att designen följs som den ska. Detta ger ytterligare förtroende hos 
investerarna. 
 
5.2.3 Övrigt om nytta 
Syftet med SOX är att öka kvalitén av den finansiella rapporteringen samt investerares och 
allmänhetens förtroende för marknaden. Företagen anser att lagen i framtiden kommer att 
lyckas med sitt syfte genom uppstramning och kvalitetshöjning i rutiner. Nu i början känns 
lagen överväldigande då den är ny för alla parter. I framtiden kommer dock SOX att 
neutraliseras och integreras i den vanliga operationella verksamheten och därigenom kan 
lagen uppnå sitt syfte. 
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5.3 Kostnad mot Nytta 
När ett företag gör en investering i ett projekt gör de ofta en kostnad-nytta-analys. Vid en ny 
investering kräver företagen att den genererar mer intäkter än kostnader. Om intäkterna är 
lägre än kostnaderna är investeringen inte lönsam och företagen avstår därmed från denna. 
När det gäller SOX har företagen vi undersökt inte gjort någon kostnad-nytta-analys. Detta på 
grund av att de båda är stora företag som är aktiva över hela världen och de anser därför att 
alternativet att avregistrera sig från den amerikanska marknaden inte är aktuellt.  
 
Det ena företaget har ingen uppfattning om nyttan kommer att överstiga kostnaden i 
framtiden. De ser inte på SOX som ett kostnad-nytta projekt utan som en lag som de har varit 
tvungna att börja följa. De skulle inte ha valt att följa SOX om det hade varit frivilligt då den 
innebär höga kostnader. Det andra företaget anser att det är svårt att i dagsläget bedöma om 
kostnaderna kommer att stå i proportion till nyttan, men de tror att SOX kommer att bli ett 
kostnadseffektivt projekt på lång sikt. Detta företag har till skillnad från det första, länge 
använt sig av COSO-modellen för att uppnå samma nivå av kontroll som SOX kräver. I och 
med SOX ska företaget även testa sina kontroller och inte endast dokumentera dessa, som de 
gjorde innan lagen. Företaget hade följaktligen valt att följa SOX:s regler även om det inte  
varit en lag. 
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6. Slutsats och diskussion  
 
I detta kapitel sammanfattar vi resultatet av vår undersökning samt för en avslutande 
diskussion kring relevanta och intressanta delar av analysen. Vi framför egna kommentarer 
och reflektioner kring de uppgifter vi har fått från företagen. 
 
Vi har i denna uppsats undersökt hur de svenska företagen vi har intervjuat uppfattar nyttan 
samt kostnaden som SOX har inneburit, både kortsiktigt och långsiktigt. Vi anser att vi har 
uppnått vårt syfte och fått svar på vår frågeställning. 
 
Vi ser en risk i att som det ena företaget göra ett antagande om att den utbildade personalen 
kommer att finnas kvar i företaget under en lång tid. Vi anser detta på grund av att företaget 
inte kontrollerar de anställda eftersom de kan säga upp sig när de vill. När de anställda lämnar 
företaget försvinner kompetensen. De nyanställda behöver sedan tid för att uppnå samma 
kompetensnivå som de tidigare anställda. Det positiva som vi ser med detta arbetssätt är att de 
olika bolagen kan effektivisera testerna av kontrollerna efter sin verksamhet. De är inte 
tvingade att utföra dessa på ett visst sätt. Vi anser att det andra företaget, som använder sig av 
ett intranät, inte har möjlighet att effektivisera kontrollerna genom att anpassa dessa efter de 
olika bolagens verksamheter. När de anställda använder sig av intranätet kan de komma att 
tolka instruktionerna olika och på det viset inte uppnå koncernens syfte, att få likadana 
kontroller i alla bolag. Det positiva som vi ser med detta arbetssätt är att nyanställda lätt kan 
ta del av hur kontrollerna ska hanteras och att det tar mindre tid då de kan genomföra 
inlärningsprocessen på egen hand. 
 
Vår undersökning visar att de två företagen har olika uppfattning om en ökad intern kontroll 
påverkar marknadsvärdet. Vår ena respondent hade en bestämd uppfattning i frågan om att det 
inte finns en koppling. Vi tolkar den andra respondentens diskussion kring ämnet som att 
företag med en ökad intern kontroll får ett ökat marknadsvärde. Detta genom ett ökat 
förtroende för företaget som leder till att det investeras i fler aktier och köps ett större antal 
produkter. Om konsumenterna köper fler produkter leder det till ett förväntat ökat resultat 
som i sin tur driver upp priset på aktien, således till ökat marknadsvärde. En större efterfrågan 
på aktierna kan även den generera i ett högre aktiepris samt marknadsvärde. Vi vet att syftet 
med SOX är att återfå investerarnas förtroende för marknaden. Om lagen lyckas nå sitt syfte 
borde marknadsvärdet därigenom öka. Vi ifrågasätter dock om lagen kommer få en sådan stor 
påverkan i Sverige att det märks av på företagens marknadsvärde. Den lilla aktieägaren är nog 
inte tillräckligt insatt för att märka av effekter som SOX ger, och baserar därmed inte sina 
investeringsbeslut på lagen och dess effekter. Den stora aktieägaren är antagligen väl insatt 
och medveten om de positiva effekter lagen kan ge. Det är dock i dagsläget svårt att avgöra 
om de kommer att förvänta sig ett framtida ökat resultat och därmed investera i fler aktier i 
företag som är berörda av SOX.  
 
Vi anser att en kostnad-nytta-analys behöver ligga till grund för företagens val att följa lagen 
och inte lämna den amerikanska marknaden. Detta även trots att det ena företaget inte ser på 
SOX som ett kostnad-nytta projekt. Vi menar att en analys av hur nyttan står mot kostnaden 
av att vara på den amerikanska marknaden, bör ha gjorts tidigare. Då båda företagen har tagit 
beslutet att finnas på den amerikanska marknaden utgår vi ifrån att denna analys gav ett 
positivt utfall. Denna nytta behöver vara hög nog för att kunna täcka ytterligare kostnader 
som kan uppstå efter inträdet på den nya marknaden. SOX är ett exempel på en sådan 
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kostnad. Förlusten av att inte finnas på den amerikanska marknaden kan ses som en 
alternativkostnad till SOX. 
 
Det ena företaget har använt sig av COSO-modellen långt tillbaka i tiden. Det andra företaget 
arbetade inte enligt COSO-modellen förrän de behövde följa SOX. Vi anser att det bör ha 
krävt mer resurser för det sistnämnda företaget då de antagligen har fått göra större 
förändringar i sina kontroller än vad det andra företaget har behövt. 
 
Vi ifrågasätter vår ena respondents konstaterande om att revisionsarvodena kommer att bli 
väsentligt högre även på lång sikt i och med SOX. Visserligen kommer antalet kontroller att 
öka, vilket betyder extra aktiviteter för revisorerna, men då företaget standardiserar sina 
processer anser vi att det borde bli lättare för revisorerna att kontrollera att allt fungerar som 
det ska. Detta leder till att det tar mindre tid och därigenom blir billigare. Effekten av ett ökat 
antal kontroller samt standardiserade processer borde till viss del jämna ut varandra och 
storleken på revisionsarvodena inte bli väsentligt högre. 
 
När vi startade vårt arbete med uppsatsen hade vi tankar om vilka kostnadsposter som skulle 
uppstå i och med SOX. Det visade sig dock att vissa poster som vi hade förväntat oss bli 
stora, inte alls påverkades i sådan stor grad som vi först hade trott. En av dessa poster var 
kostnaden för nyanställningar. Vi trodde att denna kostnad skulle bli stor eftersom 
arbetsbelastningen ökade kraftigt vid införandet av SOX och att företagen därmed behövde 
anställa fler medarbetare för att klara av detta. Det visade sig dock att företagen hade valt 
andra tillvägagångssätt för att klara av SOX. 
 
I början av våran undersökning ställde vi oss frågan vilken kostnad och nytta som SOX har 
inneburit på kort sikt samt på lång sikt för de svenska företagen som vi har intervjuat. Svaret 
på frågan visade sig bli: 
 
Kostnad på kort sikt 

- Tid 
- Externa resurser 
- Utbildning av personal 
 

Kostnad på lång sikt 
- Viss tid 
- En del externa resurser 
 

Nytta på kort sikt 
- Ökade kontroller 
 

Nytta på lång sikt 
- Standardisering av arbetsrutiner 
- Kvalité i processarbetet 
- Ökad effektivitet 
- Synergieffekter 
- Ökat marknadsvärde (delade åsikter) 

 
Vår undersökning visar att SOX inte endast kostar pengar utan även bidrar med nytta. Det vi 
kan utläsa från resultatet ovan är att kostnaderna är störst på kort sikt medan nyttan är störst 
på lång sikt. Det bör dock tas i beaktning att kostnaderna på kort sikt är säkra kostnader som 
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företagen redan har märkt av, men nyttan på lång sikt är mer osäker. Detta då våra 
respondenter endast kunde spekulera i vilken nytta som kommer att uppstå i framtiden. Det är 
svårt att bedöma om kostnaden står i proportion till nyttan. Vi kan inte endast jämföra antalet 
punkter ovan då deras värden är okända för oss. Detta på grund av att företagen inte gav oss 
några exakta siffror på hur stora kostnaderna har blivit samt att nyttan är, som vi nämnde 
ovan, osäker för alla. 
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7. Förslag på fortsatt forskning 
 

Avslutningsvis i vår uppsats tar vi i detta kapitel upp förslag på vad vi anser skulle vara 
intressant som fortsatt forskning i ämnet. 
 
Eftersom denna uppsats är gjord i början av arbetet med SOX har det varit svårt för 
respondenterna att se vilka effekter lagen har haft på företagen. Det kan vara intressant att i 
framtida forskning undersöka hur utfallet av kostnad och nytta har blivit då företagen har 
kommit längre i processen. Det skulle då vara intressant att titta på ett flertal företag. Ett annat 
forskningsförslag är att se hur de svenska advokaterna påverkas av lagen. Vi tror att detta 
ämne inte har berörts i större utsträckning och kan därmed vara intressant att undersöka 
närmare. Ytterligare ett förslag är att se vad det är för skillnad på Svensk kod för 
bolagsstyrning och SOX. Detta för att dessa har liknande syften och det kan vara nyttig 
information för företag som är berörda av både koden och SOX att veta skillnaderna. Det kan 
även vara intressant att undersöka om SOX behövs för svenska företag. Detta eftersom 
svenska företag redan innan SOX ansåg sig ha en god intern kontroll. Det kan även vara 
relevant att undersöka om SOX uppnår sitt syfte. Ännu ett förslag är att forska om hur 
företagens marknadsvärde påverkas av SOX. Då våra respondenter hade olika uppfattning om 
detta anser vi att det är ett ämne värt att forska vidare om. Ett sista förslag på fortsatt 
forskning är att se om de straffrättsliga följder ett osant intygande ger påverkar företagens 
arbete med SOX. Det vill säga om de ansvariga, på grund av de höga straffen, tvekar intyga 
att rapporterna inte innehåller några fel.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
 Namn 
 Vad har du för befattning på företaget? 
 Vad är ditt ansvarsområde och vad har du för arbetsuppgifter? 
 Hur kom du i kontakt med Sarbanes-Oxley Act? 
 Vad har du för utbildning inom Sarbanes-Oxley Act? 

 
Införande av Sarbanes-Oxley Act: 
 

1. När införde ert företag SOX? 
 
2. Hade företaget några problem vid införandet av SOX? 

 
Intern kontroll: 
 

3. Använde ni COSO-modellen innan införandet av SOX? 
 

4. Har ni använt COSO-modellen för att implementera SOX? 
 
Kostnad: 
 

5. Hur stora blev kostnaderna för SOX? 
 

6. Hur har kostnaderna fördelats? 
- Anställning av ny personal? 
- Utbildning av personal? 
- Externa resurser? 
- Störst kostnader på den interna kontrollen/Section 404? 

 
7. Var togs pengarna ifrån? 

- Har det fått några märkbara effekter, har något blivit lidande? 
 

8. Har SOX inneburit nackdelar, och i sådana fall på vilket sätt, för: 
- intressenterna? 
- företaget? 
 

9. Blev kostnaderna högre än vad ni hade väntat er? 
 
10. Vad anser ni hade varit en rimlig kostnad för införandet av SOX? 

 
11. Hur tror ni kostnaderna kommer att se ut i framtiden? 

 
Nytta: 
 

12. Har SOX genererat nytta, och i sådana fall på vilket sätt, för: 
- intressenterna? 
- företaget? 

 -  ex. konkurrensfördelar? 



 

36 

13. Står alla kostnader som SOX innebär i proportion med nyttan den medför? 
- Hade ni valt att införa SOX om det hade varit valfritt? 

 
14. Är det stor skillnad på hur den interna kontrollen såg ut innan SOX jämfört med hur 

den ser ut idag?  
- Hur stor är ökningen? 
 

15. Har effektiviteten i företaget höjts med en ökad intern kontroll? 
 

16. Tror ni att SOX kommer leda till ett ökat marknadsvärde i framtiden?  
 

17. Blev nyttan högre eller lägre än vad ni hade väntat er? 
 

18. Hur tror ni nyttan kommer att se ut i framtiden? 
 

19. Syftet med SOX är att öka kvalitén av den finansiella rapporteringen och investerares 
och allmänhetens förtroende för marknaden. Har/kommer den att lyckas med det? 

 
 


