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Förord 
 
För redovisningsstudenter är det ofrånkomligt att behandla Sarbanes-Oxley Act of 
2002 (SOX) vid ett uppsatsarbete. SOX är en amerikansk lagstiftning och uppstod 
som en direkt följd av de stora redovisningsskandalerna i USA (Enron, Worldcom etc). 
SOX är en mycket detaljerad och omfattande lag och har givit upphov till en våg av 
förändringar världen över. I Sverige heter den svenska motsvarigheten Svensk kod för 
bolagsstyrning och skiljer sig ifrån SOX på så sätt att SOX är en tvingande lag och 
svensk kod för bolagsstyrning är utformad som en rekommendation. Denna skillnad 
är inte unik för Sverige utan återfinns över hela Europa. Införandet av SOX och 
svensk kod för bolagsstyrning påverkar såväl akademi som näringsliv och visar på 
ämnesområdets komplexa och mångfacetterade natur. Ambitionen har varit sådan, att 
denna uppsats inte är en studie som fokuserar på redovisningsmodeller eller teorier 
som behandlar sådana utan författarna söker utgå ifrån förarbeten och empiri och 
utifrån det forma en hypotes om hur vida det är bättre att reglera bolagsstyrning 
genom lagstiftning eller genom rekommendation.  
 
På grund av ämnesområdets komplexa och för den delen nya natur har vi haft 
svårigheter att finna passande och intresserade intervjupersoner. Därför har de 
intervjuer som genomförts varit helt avgörande. 
 
Vi vill därför särkilt tacka de personer som ställt upp på intervjuer: 
 
Lemmström Susanne Tieto Enator 
Junko Onka Tieto Enator 
Walberg Jon Stockholm Corporate Finance 
Wennberg Lars Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Renström Niklas Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Jensen Kenneth Volvo AB 
Stämmgård Lena KPMG Bohlins 
 
 
Stockholm i juni, 2006 
 
Sam Innergård 820428   
Martin Wedfelt 800328 
Michael Yao 
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Sammanfattning 
 
Sarbanes-Oxley Act of 2002 kom som en direkt följd av en serie företagsskandaler 
såsom Enron och Worldcom i USA och är en mycket stor händelse inom 
redovisningsvärlden. Felaktigheter och bedrägerier i bolagens finansiella rapporter 
anses vara ett stort hot mot kapitalmarknaden och därmed hela marknadsekonomin. 
Börsnoterade bolag i USA tvings nu följa en ny lagstiftning som ställer mycket 
hårdare krav avseende uppriktighet och dokumentation i den finansiella 
rapporteringen. Många amerikanska företag äger dotterbolag utomlands och det finns 
många utländska företag som är börsnoterade i USA. På så vis blir SOX:s effekter 
gränsöverskridande. Även svenska företag som Ericsson, Swedish Match och Autoliv 
påverkas av SOX eftersom de är börsnoterade i USA. SOX sett till omfattning, 
detaljrikedom samt påföljder vid lagbrott saknar helt motstycke. Styrelser, 
verkställande direktörer och ekonomichefer har nu ett personligt ansvar och riskerar 
upp till 20 års fängelsestraff om dem missköter sina förtroendeposter gentemot 
aktieägarna. SOX reglerar inte bara redovisningstekniska detaljer utan fungerar även 
som normgivare avseende corporate governance. Styrelsearbete, agent-principal 
problem och borgenärsskydd är reglerade i detalj och täcker nästan in alla tänkbara 
aspekter i hur företagen bör fungera. Den svenska översättningen av corporate 
governance är bolagsstyrning. SOX har resulterat i att flera länder skapat motsvarande 
koder för bolagsstyrning. Den svenska motsvarigheten heter svensk kod för 
bolagsstyrning vilken reglerar företag på A-listan eller med ett marknadsvärde som 
överstiger 3 miljarder kronor. Den svenska koden för bolagsstyrning tar avstamp i den 
brittiska combined code vars grundläggande principer är ”complay or explain” (följ 
eller förklara) samt ”true and fair view” (rättvisande bild). Den finska motsvarigheten 
reglerar i likhet med den svenska, bolag som är noterade i Helsingfors eller med ett 
marknadsvärde som överstiger 3 miljarder. 
 
Det har blivit mycket diskussion om hur SOX och svensk kod för bolagsstyrning bör 
tolkas och tillämpas. Ur samhällets synvinkel är det nästan entydigt att 
kapitalmarknaden behöver nya regelverk för att återställa förtroende.  
Författarna tillämpar en kvalitativ forskningsmetod och har genomfört ostrukturerade 
djupintervjuer med olika aktörer på marknaden, dels börsnoterade bolag såsom Volvo 
och Tieto Enator och dels revisionsbyråer KPMG och ÖPWC och finansföretag som 
arbetar nära med, - samt ger finansiell rådgivning till noterade bolag. Inför varje 
enskild intervju har författarna förberett en unik frågeserie. Intervjupersonerna är väl 
förtrogna med att tillämpa dessa regelverk och arbetar nära styrelsen till bolagen och 
kan därför uttrycka sig om hur företagen uppfattar omvärldens nya krav. Syftet är att 
med utgångspunkt från förarbeten och empiri söka forma en hypotes om hur vida det 
är mer lämpligt att reglera bolagsstyrning via lagstiftning eller via rekommendation.  
  
Intervjuerna har givit författarna data rörande styrelsearbete, kostnadsbild, 
förändringar i det löpande arbetet samt bedömningar av SOX och svensk kod för 
bolagsstyrning. Författarna har förutom att använda förarbeten och empiri även sökt 
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kompletterande stöd i organisations och management litteratur. Detta för att skapa så 
bra förutsättningar som möjligt i tolkning och bearbetning av materialet än även för 
att kunna belysa problematiken på ett så välnyanserat och mångfacetterat sätt. I 
förlängningen anser författarna att detta torde skapa en djupare förståelse för 
ämnesområdet. 
 
Slutsatsen är att företagen upplever Svensk kod för bolagsstyrning som övervägande 
positiv emedan implementeringen och tillämpningen av SOX har inneburit stora 
besvär för styrelserna och bidrar till kostnadsökningar för bolagen och har därmed 
givit upphov till en relativt negativ upplevelse från företagens sida. Omvärldstryck i 
form av lagstiftning som likabehandlar alla företag skapar ingen positiv trend på 
marknaden utan snarare en falsk trygghet. Däremot höjs marknadens förväntan och 
konsekvenser vid eventuella skandaler kan bli stora. Rekommendationer, i en anda av 
frivillighet, inspirerar och stimulerar företagen till en självinitierat förändringsarbete 
med att förbättra kvaliteten i företagens finansiella rapporteringar. För övrigt 
rekommenderar intervjuföretagen att fokus bör läggas på kassaflöde och att 
belysa/tydliggöra den interna företagsstrukturen därför att det i slutändan är dessa två 
faktorer som ger tydliga signaler om hur bra eller dåligt företagen mår. Att kunna 
bedöma och utvärdera ledningsstrukturen och ledningskulturen i företagen är en 
grundförutsättning för tilltro till företagsledningens förmåga att kunna förebygga, 
upptäcka och motverka oegentligheter i företagens ekonomiska rapportering. 
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet är målet att ge läsarna en helhetsbild av det ämne uppsatsen 
behandlar. En bakgrund presenteras eftersom det är nödvändigt att sätta in 
forskningsämnet i sitt sammanhang. Sedan diskuteras problemområdet och författarna 
gör ett försök att bryta ner ett abstrakt ämne till strigenta och mätbara 
forskningsfrågor. Diskussionen mynnar ut i en presentation av uppsatsens syfte. 
Läsarna görs även medvetna om de avgränsningar som författarna gjort för att 
undvika ett alltför omfattande upplägg. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Efter de ekonomiska skandalerna som inträffade i USA exemplifierade av Enron och 
Worldcom i början av 2000 – talet tillkom den amerikanska lagen, Sarbanes-Oxley 
Act (SOX), vars syfte var att återställa förtroendet för kapitalmarknaden och reglera 
corporate governance i form av lagstiftning. Alla börsnoterade bolag i USA måste 
säkra kvaliteten av den finansiella rapporteringen och mycket hårdare krav har ställts 
på bolagens interna kontroll (SOX404). CEO eller ekonomichef/CFO måste skriva 
under det intyg som garanterar att bolaget har en fungerande intern kontroll samt att 
den finansiella rapporten inte innehåller väsentliga fel (Svernlöv & Blomberg, 2003). 
Styrelsen som skriver under riskerar fängelsestraff på upp till 20 år om fel eller brister 
upptäcks. 
 
SOX’s effekter är gränsöverskridande eftersom många USA-noterade bolag äger 
filialer eller dotterbolag utomlands, som i sin tur måste redovisa enligt koncernens 
modeller. Det finns även utländska företag som är noterade i USA därför att den 
amerikanska kapitalmarknaden är lockande. Det saknar således betydelse var 
företagen fysiskt befinner sig. Hösten 2004, fanns det i Sverige cirka 200-250 
bolag som skulle påverkas av den nya lagstiftningen. Vidare är USA motorn till 
världsekonomin, vilket innebär att händelser i USA ofta betraktas som vägledande. 
Detta är förklaringen till att SOX lett till att de flesta länder i västvärlden skapat 
motsvarande regelverk eller rekommendationer för att reglera sina kapitalmarknader. 
Det svenska exemplet är svensk kod för bolagsstyrning, som trädde i kraft i början av 
2005 och täcker alla bolag på A-listan samt bolag med en balansomslutning som 
överstiger 3 miljarder kronor. Tanken med svensk kod för bolagsstyrning är att den 
ska tillämpas stegvis, först på stora bolag och sedan på mindre bolag och slutligen 
inom den offentliga sektorn (Svensk kod för bolagsstyrning, ÖPWC, 2005). 
 
SOX och koder för bolagsstyrning i olika länder är omfattande och komplicerade. 
Kärnan är dock intern kontroll (SOX404). Från företagets synvinkel är den interna 
kontrollavdelningen styrelsens förlängda arm för att aktivt arbeta med bolagsstyrning 
och för att på så sätt skapa så goda förutsättningar som möjligt för att upptäcka 
bedrägerier eller försök till sådana. Med andra ord är intern kontroll en 
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nyckelfunktion  
inom företagen som kan och skall garantera uppriktighet i den finansiella 
rapporteringen. Företagens satsning på sin interna kontroll bör öka med tanke på de 
nya kraven som ställs i lagstiftningen. Utifrån samhällets synvinkel är också den 
interna kontrollen ett viktigt redskap i bedömningen av företaget. I revisionsarbetet är 
det väsentligt med en strategisk granskning, det vill säga att företagets 
kontrollfunktioner granskas för att bedöma den eventuella risken för felrapporteringar 
(Messier & Glover, 2005). Efter införandet av det nya regelverket bör framför allt de 
stora revisionsbyråerna gynnas, eftersom att de nästan uteslutande reviderar noterade 
bolag. De stora revisionsbyråerna efterfrågas i allt större utsträckning på grund av det 
ökade behovet av att granska den interna kontrollstrukturen och ge rekommendationer 
om hur företagsstyrelsen bör göra för att uppfylla de nya kraven. 
 
1.2 Problematiken 
 
Både SOX och Svensk kod för bolagsstyrning syftar till att ställa nya krav på 
bolagsstyrningen i företag och ge nya verktyg i syfte att förebygga oegentligheter och 
bedrägerier. Kvaliteten och granskningen av redovisningen måste säkerställas och 
företagens intressenter skall erhålla information om företagens verksamhet och 
förvaltning. SOX är en tvingande lag emedan svensk kod för bolagsstyrning är 
utformad som en rekommendation. Dessa två regelverk är i grund och botten 
sprungna ur samma källa och har likartade syften, ambitioner och innehåll. En annan 
viktig likhet mellan dessa regelverk är att båda två påverkar svenska bolag. På grund 
av att dessa två regelverk är avsedda att avhjälpa samma problematik, anser 
författarna att det är mer intressant att studera de två olika tillvägagångssätten 
(lagstiftning kontra rekommendation) i syfte att uppnå samma mål snarare är att 
jämföra och detaljgranska SOX och Svensk kod för bolagsstyrning.  
 
Det som är intressant i sammanhanget är ur vilket perspektiv problematiken betraktas. 
Mycket har diskuterats utifrån omvärldens perspektiv, det vill säga, marknadens. 
Marknader såväl som myndigheterna blev skakade efter skandalerna och bedömde att 
det fanns en påtaglig risk för att hela aktiemarknaden skulle rasa samman. Därför var 
behovet av ett nytt regelverk påtagligt. Det har även funnits mycket diskussion om 
vad SOX och svensk kod är för någonting och hur de bör tillämpas i praktiken. Det 
finns inte mycket skrivet om detta generellt sett och särskilt inte utifrån företagens 
synvinkel. Detta kan till viss del bero på att regelverket är nyframtaget och att företag 
behöver tid på sig för att göra en analys och bedömning. Det kan också bero på att det 
i dagsläget inte finns en övergripande och generell modell för hur företag skall 
implementera regelverken utan det ges utrymme för ett visst mått av godtycklighet 
och tolkning av reglerna. Det senare gäller framförallt svensk kod för bolagsstyrning, 
men även i viss mån SOX. Detta innebär att risken för att företag istället letar efter 
sätt att kringgå regelverken ökar. Därmed invaggas investerarna en falsk 
trygghetskänsla. 
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Eftersom att företagen nu har två parallella regelverk att anpassa sig efter, anser 
författarna att det är naturligt att ur företagens synvinkel analysera och resonera kring 
vilket angrepps sätt som är lämpligast att tillämpa vid den här typen av förändringar. 
 
 
1.3 Forskningsfrågor 
 
Dessa forskningsfrågor är tänkta att på ett konstruktivt sätt fånga in och genom de 
svar de genererar skapa ett sammanhang kring den aktuella problematiken utifrån ett 
företagsperspektiv. Forskningsfrågorna berör styrelsearbete, intern kontroll, kostnader 
och strukturförändringar och är valda med omsorg för att underlätta för läsarna att 
kunna dra egna slutsatser om hur företagen uppfattar dessa regelverk. 
 
 
På vilket sätt har de undersökta företagens kostnadsbild ändrats pga implementeringen 
och tillämpningen av SOX samt svensk kod för bolagsstyrning? Motsvarar kostnaden 
nyttan? 
 
Vilken reglering anser företagen vara optimal? (lagstiftning eller rekommendation) 
 
1.4 Syfte 
 
Syfte med denna uppsats är att med utgångspunkt från framförallt förarbeten och 
empiri söka arbeta fram en hypotes om hur vida det är mer lämpligt att reglera 
bolagsstyrning via lagstiftning eller via rekommendation. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen avgränsas till enbart undersökning av ett fåtal företag och dess interna 
kontrolls och redovisningsavdelningar. På grund av att styrelsemedlemmar vanligtvis 
är mycket upptagna människor, var författarnas möjligheter till en intervju men denna 
grupp begränsad. Författarna valde då istället att intervjua personer som har en stor 
insyn och erfarenhet ifrån implementeringen och tillämpning av SOX och svensk kod 
för bolagsstyrning och som dessutom arbetar nära sina respektive styrelser. 
 
1.6 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1: Inledning: Introduktion av ämnet, problemformulering, syfte och 
avgränsning. 
 
Kapitel 2: Metod: Resonemang och beskrivning av den metod som har valts för 
forskningen. 
 
Kapitel 3: Teori: genomgång av bakgrund och förarbeten till SOX och Svensk kod för 
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bolagsstyrning 
 
Kapitel 4: Empiri: Genomförande av empirisk studie. 
 
Kapitel 5: Presentation av intervjuerna 
 
Kapitel 6: Analys 
 
Kapitel 7: Slutsats 
 
Kapitel 8: Kvalitets kontroll 



Kandidatuppsats 2006-08-09 11(46) 
Handledare: Bengt Gustavsson 
   

Författare: Sam Innergård, Martin Wedfelt, Michael Yao          

2 Metod 
 
Det allra första steget i en undersökning är att fundera över vari problemet egentligen 
består; Detta styr sedan val av teorisats, metoder och material (Wallén 1996, s.45). 
 
I följande kapitel presenteras det vetenskapliga resonemang och den metod som valts 
för att uppnå uppsatsens syfte och beskriva uppsatsens tillvägagångssätt. Det är viktigt 
för författarna att resonera och argumentera varför den metod som valts är den 
lämpligaste för undersökningen.  
 
 
2.1 Syn på Metod 
 
Enligt Bryman finns det två olika metodval för bearbetning och analysering av data. 
Dessa är kvalitativ- och kvantitativ metod. En kvantitativ metod är ofta kopplad till en 
verifiering/falsifiering av en viss teori. Kvalitativ metod däremot används för att 
generera teori.  
 
Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för 
livsvärlden hos en individ eller en grupp individer (Hartman 1998, s.239).  
 
Enligt Bryman (2005) finns det i ett vetenskapligt arbete olika sätt att hantera 
relationen mellan teori och empiri. Dessa är induktion och deduktion. I en induktiv 
ansats är utgångspunkten empirin. Utifrån denna ämnar forskaren bygga upp en ny 
teori och finna generella samband som kan vara giltiga i samtliga fall. (Bryman 2005) 
I en deduktiv ansats ligger utgångspunkten i teorin och empirin testas mot denna.  
 
 

 
Egen utarbetad modell av författarna. 

EMPIRI 

TEORI 

INDUKTION
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Eftersom uppsatsens syfte är att med utgångspunkt från framförallt förarbeten och 
empiri söka arbeta fram en hypotes om hur vida det är mer lämpligt att reglera 
bolagsstyrning via lagstiftning eller via rekommendation, anser vi att en kvalitativ 
metod, där datainsamling sker genom intervjuer lämpar sig bäst för att besvara 
frågeställningen. Detta för att komma ner på djupet i problemet och uppnå syftet med 
undersökningen, samt att det leder till en djupare förståelse för respondenten och dess 
situation. Författarna anser att uppsatsen huvudsakligen har ett induktivt angreppssätt 
med ett deduktivt inslag eftersom de har valt att utgå ifrån förarbeten och empiri där 
författarna i slutändan ämnar arbeta fram en hypotes.  
 
2.2Kvantitativ kontra kvalitativ metod  
 
 
Det bör dock vara forskningsfrågan som styr val av metod. (Frick, 2006) Författarna 
anser att en djup studie av ett fåtal företag kan i grund och botten producera mer 
intressanta åsikter kring en någorlunda ny forskningsfront, varför en kvalitativ metod 
har valts med fokus på att söka svar inom organisationen. Kvalitativa undersökningar 
styrs av problem formuleringen, utan att någon hypotes är formulerad (Hartman 1998, 
s.250). 
 
 
2.3 Forskningsstrategi.   
 
Enligt Bryman (2005) är det utmärkande för fallstudier att de bara inriktar sig på ett 
fåtal undersökningsobjekt. Vidare menar han att fallstudien kan studera saker i detalj, 
vilket i vanliga fall en enkätundersökning inte klarar av. Det huvudsakliga syftet med 
fallstudier är enligt (Denscombe 2000) att anskaffa en djupgående förklaring av 
relationer, händelser, erfarenheter och processer som uppträder i 
undersökningsenheten. Fallstudien är speciellt relevant när forskaren inte har någon 
kontroll över skeendena. Detta då tillvägagångssättet handlar om att undersöka 
företeelser och skeenden så som de naturligt förekommer, känner inte forskaren press 
att kontrollera eller ändra omständigheterna. (ibid) 
 
Bryman (2005) framhäver dock en nackdel med fallstudien. Han menar på 
svårigheten att kunna dra generella slutsatser utifrån ett ensamt fall. Fallstudien 
anskaffar enbart en bild av situationen i det undersökta fallet (Denscombe 2000). 
Denscombe (2000) menar ytterligare på att fallstudiens möjlighet att kunna 
generalisera resultatet i hög grad beror på om fallstudiens exempel liknar varandra. 
  
De två nya regelverken är nya till dess natur och i SOX fall även komplex, vilket har 
medfört att företagen inte själva är fullkomligt medvetna om hur en implementering 
och tillämpning bör gå till. Därför anser författarna att denna studie behövde en 
djupare undersökning än vad en enkätundersökning kan inbringa. Med detta i åtanke 
samt det faktum att författarna inte hade någon djupare kontroll över de företeelser 
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som studerades, valde författarna att nyttja sig av fallstudie som forskningsstrategi. 
Det bör påvisas att företeelserna studerades i dess naturliga miljö, vilket även det går i 
linje med fallstudiens syfte.  
 
2.4 Datainsamlingsmetod  
Författarna valde att gå igenom förarbeten och litteratur om SOX och Svensk kod för 
bolagsstyrning för att få tag i bakgrundsinformation till problemdiskussionen samt 
den teoretiska referensramen.  
 
De tillvägagångssätt som nyttjades för att erhålla information innefattade bla. sökning 
via sökmotorerna Business Source Premier, SOU(Svensk offentlig Utredning) och 
EBSCO för att erhålla vetenskaplig artiklar. Sökorden författarna använde var: intern 
kontroll, SOX, svensk kod för bolagsstyrning, bolagsstyrning och corporate 
governance. Övriga källor som nyttjades var litteratur på Stockholms universitets 
bibliotek.     
 
Vidare valde författarna djupintervjuer som datainsamlingsmetod för sin insamling av 
primärdata. Enligt Bryman (2005) finns det tre olika typer av intervjuer; strukturerad, 
semistrukturerad och ostrukturerad. Han förklarar att strukturerade intervjuer 
karaktäriseras av att forskaren har en stark kontroll över frågornas och svarens 
utformning. Dessutom används den ofta i enkätundersökningar. Med 
semistrukturerade intervjuer menas att intervjuaren är flexibel när det gäller ämnenas 
ordningsföljd och att det är intervjuobjektet som står i centrum. Avsikten är att 
intervjuobjektet skall ha möjlighet att kunna utveckla sina tankar under intervjuns 
gång (Bryman 2005). När det gäller en ostrukturerad intervju går forskaren ännu 
längre avseende betoningen på den intervjuades tankar. Konceptet innebär att 
forskaren skall ingripa så lite som möjligt. Helst genom att introducera ett tema eller 
ett ämne för att sedan låta den intervjuade framföra sina egna tankar och idéer (ibid).   
 
“The selection of questions is governed by the actual situation confronting the 
interviewer; it is a probing technique” (Gummesson 1991, s 109) 
  
Vid intervjuerna valde författarna att vara flexibla och uppmana respondenterna till en 
diskussion. Avsikten var bla att stimulera till uppkomsten av nya frågeställningar eller 
nyanser av densamma i enlighet med Gummessons teori om ”probing technique” 
(1991). Valet av Gummessons teknik baserades på att författarna inte är experter inom 
området kunde det anses fördelaktigt att intervjuobjekten till viss del assisterade i 
utformningen av intervjufrågorna. För att uppnå detta valde författarna att genomföra 
semistrukturerade intervjuer. Genom att samla in kvalitativ primärdata med personliga 
möten ämnade författarna besvara syftet. 
 
2.5 Val av fall 
 
Författarna hade för avsikt, i uppsatsen början, att undersöka ett fåtal börsnoterade 
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företag som påverkas av SOX och svensk kod för bolagsstyrning. Dessutom ansåg 
författarna det vara viktigt att ta med revisionsbolag i undersökningen pga att deras 
insyn i deras klienters implementering och tillämpning av regelverken kan anses vara 
representativa för en mängd större bolag som påverkas av dessa nya regelverk. 
 Detta kunde genomföras i sin helhet förbehållet att författarna fick ett fåtal avslag 
vilka författarna kommer att avhandla under bortfallsanalysen i empiri kapitlet. Vidare 
hade författarna inga övergripande problem att erhålla access till respondenter med en 
ledande ekonomisk ställning inom sina respektive organisationer och som arbetar nära 
styrelsen. 
 
Författarna baserade sina val av fall på deras respektive relevans för undersökningens 
syfte. Viktigt för författarna vid val av intervjupersoner, var framför allt access men 
även intervjupersonernas kunskap inom ämnesområdet var av stor betydelse. 
 
Utifrån dessa kriterier föll valen på: Tieto Enator OY i Finland, Stockholm Corporate 
Finance AB, Volvo AB i Göteborg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt KPMG 
Bohlin AB i stockholm. Författarna valde att intervjua de två revisionsbyråerna 
KPMG Bohlin AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers sist på grundval av att deras 
insyn i deras klienters implementering samt tillämpning av dem nya regelverken, ger 
dem ett stort representativt värde för många olika branscher. Detta är enligt författarna 
värdefullt i den meningen att framför allt dessa två sista intervjuer stödjer 
utformningen av författarnas hypotes som i förlängningen eventuellt kan testas på en 
bredare bas.  
 
2.6 Genomförandet  
 
Dt finns tre fördelar med personliga intervjuer enligt Denscombe (2000). Förutom att 
de är relativt lätta att arrangera, härstammar de uppfattningar och synpunkter som 
uttrycks under intervjun, från samma källa, nämligen den intervjuade. Dessutom är 
personliga intervjuer lätta att kontrollera. Ytterligare en aspekt rörande personliga 
intervjuer Denscombe (2000) framhäver är att de på ett mer uttömmande sätt kan 
fånga in den icke verbala kommunikationen och andra kontextuella faktorer. 
 
Eftersom författarna var ute efter en djup inblick i och avsåg att fånga 
respondenternas unika åsikter rörande det behandlade problemområdet, lämpade sig 
personliga intervjuer bäst för att uppnå uppsatsens syfte. Författarna var dock tvungna 
att begränsa sig till en telefonintervju med ett av företagen, då intervjupersonerna var 
stationerade på huvudkontoret i Finland.  
 
Den första intervjun genomfördes med Susanne Lemmström samt Junko Ounka via 
telefon och höll på i ungefär 90 minuter. Den andra intervjun genomfördes med Jon 
Walberg på Stockholm Corporate Finance ABs kontor i Stockholm och höll på i 
ungefär 2.5 timmar. Interjvun med Kenneth Jensen på Volvo AB tog drygt 1 timme. 
Intervjun med Lars Wennberg och Niklas Rehnström på Öhrlings 
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PricewaterhouseCoopers hölls på deras kontor i Stockholm och tog drygt 2 timmar i 
anspråk. Den sista intervjun med Lena Stämmgård genomfördes på KPMG Bohlin 
ABs huvudkontor i Stockholm och höll på i ungefär 2 timmar. 
 
Författarna valde att skicka ut ett frågemanus till respondenterna i förväg i syfte att 
delge intervjupersonerna författarnas intentioner för på så sätt reducera risken för 
feltolkning. Frågemanusets natur var mer utformad som en form av vägriktning 
snarare än ett fast frågeformulär. Detta då författarna som angivits ovan syftade till att 
genomföra semistrukturerade intervjuer som skulle vara sammanhängande men ändå 
ohämmade. Författarna framhäver gärna att ordningen på frågorna och svaren ej 
behövde hänga samman, utan betonar istället vikten av djup och nyans i svaren som 
sådana. Detta medförde givetvis att författarna var öppna för frågor som ej medföljde 
i formuläret samt följdfrågor som uppstod i och med detta eftersom syftet var att 
uppnå en öppen diskussion. 
 
Efter intervjuerna sammanställdes författarnas anteckningar och åsikter för analys. 
Diskussion och tolkningar uppstod bland författarna i syfte att nå en gemensam 
förståelse för materialet. Syftet var att knyta samman den analyserade empirin till 
teorin för att besvara författarnas forskningsfrågor. 
 
2.7 Metodproblemet 
 
Enligt Denscombe (2000) innebär Reliabilitet hög tillförlitlighet. Detta menar han kan 
definieras som att mätinstrumenten ger samma data gång på gång. Enligt Bryman 
(2005) innebär validitet att en undersökning mäter ”rätt” data och att metoderna är 
riktiga. 
 
Reliabiliteten är inte relevant i kvalitativa studier eftersom att det inte är möjligt att 
skilja forskaren och metoden ifrån varandra (Denscombe 2000). Då vi valde att utgå 
ifrån en kvalitativ studie hade vi ingen möjlighet att skilja oss ifrån metoden. Vidare 
hade vi inte för avsikt att studien skulle kunna gå att mäta. Baserat på detta blir 
reliabiliteten irrelevant för studien.  
Själva syftet med en kvalitativ studie är inte att mäta någonting, utan snarare att söka 
efter en speciell kvalitet eller fenomen (Denscombe 2000) 
 
Enligt Patel&Davidsson (2003) är intervjueffekten ett fenomen som påvisar risken att 
aktören inte återspeglar sanningen. Detta kan därav sänka validiteten i en studie. Vi 
tog dock hänsyn till detta och försökte reducera denna effekt genom att i möjligaste 
mån intervjua intervjupersonerna på plats, vilket förhoppningsvis borde fått dem att 
känna sig avslappnade och trygga. Vidare lät författarna intervjupersonerna svara på 
en breddad bas av frågor vilket i förlängningen gör det svårare att undkomma 
helhetsbilden vid en eventuell manipulation av svaren. Dock kan ovannämnda 
åtgärder ej helt avhjälpa risken för en sänkt validitet 
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Vidare reserverar vi oss för att dem två revisionsbyråerna vi intervjuade; Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers och KPMG Bohlin AB i viss mån kan sänka 
undersökningens validitet. Detta då revisionsbyråer drar nytta av införandet av de nya 
regelverken och därför kan anses vara partiska i den månen att de medvetet försöker 
framstå som experter inom ämnet i syfte att sälja sina produkter.   
 

3.0 Teori  

Teorins funktion är att ange av vilken art det studerade fenomenet är, hur det skall uppfattas, vad som är 
väsentliga drag, hur olika faktorer hänger samman och hur de förklaras (Wallén 1996, s.52).  

I detta kapitel redogör författarna för de bakomliggande resonemangen till SOX och 
svensk kod för bolagsstyrning. Litteratur och förarbeten utgör grundstommen i 
teoriavsnittet där uppkomst, karaktärer och syften av SOX och svensk kod för 
bolagsstyrning, som författarna avser att studera, presenteras.  

3.1 Förtroendekris  

Grunden i det marknadsekonomiska systemet är att skapa tillväxt och välstånd. 
Förutsättningen för att detta skall fungera är att det finns välskötta och 
förtroendegivande företag. En effektiv bolagsstyrning är därför av stor vikt, inte bara 
för företags ägare och dess intressenter, utan för hela samhället.  

Under de senaste åren har det blivit mycket större uppmärksamhet på näringslivs- och 
företagsfrågor. Detta förklaras delvis av att många fler hushåll påverkas av 
aktiemarknaden på grund av sina direkta och indirekta innehavanden. Dessutom har det 
funnits tecken som antyder att företagsledning i många fall inte agerat i enlighet till god 
sed och ägarnas intresse.  

Efter att företagsskandalerna i USA och i Europa uppdagats har förtroendet för 
storföretagen sjunkit radikalt. Enligt SOU (2004:47) hamnar storföretagen långt ner i 
en gradering av förtroende tillsammans med politiska partier och fackliga 
organisationer. Situationen som den var då var helt ohållbar och som svar på detta 
skapades i USA Sarbanes-Oxley Act of 2002, vilket är den största händelsen i 
redovisningsvärlden sedan 70 år tillbaka. I Europa skapades i sin tur koderna. 
Huvudsyfte med dessa nykommande regleringar är helt enkelt att söka återställa 
förtroende för marknadsekonomi, som presenteras nedan.   
  

3.2 Sarbanes-Oxley Act of 2002  

SOX har sin grund i amerikansk tradition, dvs att förändra genom att lagstifta.  
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Anledningen till varför SOX är så pass detaljerad är pga att det är en lagstiftning. Varje 
detalj måste preciseras och förklaras. I USA finns det ingen tradition a att reglera via 
rekommendation. Samhället i USA är betydligt mer hierarkiskt än de flesta länderna i 
västvärlden, där ge och ta emot order betraktas som en självklarhet. Denna kulturkrock 
har lett till att flera länder haft problem i tillämpningen av SOX och därmed sökt hjälp 
hos konsulterna. Detta förklarar Lena Stammgård på KPMG Bohlin AB under 
intervjun. Se nedan.  

Sarbanes-Oxley Act of 2002, skriven under av George W. Bush den 30:e juli, 2002, 
framkom som en följd av företagsskandalerna Enron och WorldCom som skakade 
marknaden (Blix & Thorell, 2005). Denna lag som antogs i juni 2002 var framarbetad 
av Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) och berör främst 
börsnoterade bolag i USA, deras dotterbolag i USA eller utomlands, samt de 
revisionsbyråerna som arbetar med dessa företag (Tackett, Wolf & Claypool, 2004). 
PCAOB är det tillsynsorgan vars uppgift är att utöva tillsyn över alla företag som 
reviderar en emittent. Detta organ har således en långtgående befogenhet när det gäller 
undersökning och kontroll av efterlevnad av SOX. I PCOABs uppgifter ingår bland 
annat att genomföra olika slags inspektioner och undersökningar av revisionsbyråer 
som underkastas lagen, att utdela vissa sanktioner till de företag som inte följer SOX, 
att utveckla etik- och kvalitetsregler för hur en revision bör gå till samt att utveckla 
olika revisionsstandarder.   
  

SOX är en trängande lagstiftning och leder till att det saknar betydelse var företagen 
fysiskt befinner sig så länge deras moderbolag är noterade på den amerikanska börsen. 
I Sverige är det ungefär 300 företag som berörs av SOX. Den summan kommer att öka 
eftersom from och med den 15:e juli 2006 måste även utländska bolag som är noterade 
på den amerikanska börsen också följa lagen. Några av de svenska företag som berörs i 
så fall är SKF, Swedish Match och Ericsson (Press release, SEC, 2005-25). Effekten av 
SOX är så stor att även de företag som väljer att avnotera sig från den amerikanska 
börsen ändå kommer att stå under SECs (Securities and Exchange Committee) kontroll. 
Detta hårda krav beror på att dessa avnoterade bolag ändå har många amerikanska 
ägare och har förmodligen fått låna stora kapital från den amerikanska marknaden.  

Lagens huvudsyftesyfte är att återställa de amerikanska investerarnas förtroende efter 
företagsskandalerna och att söka garantera att den finansiella informationen som 
företagen lämnar ut skall vara korrekt. Detta syfte skall uppnås genom fyra 

huvudsakliga åtgärder:  

1. kraven på redovisning och information till aktiemarknaden blir strängare, 

2. ökade krav på revisorns oberoende, 

3. krav på interna strukturer för revision och informationslämning till marknaden samt 
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4. straffen blir strängare för brott mot lagen.   
  

Vidare menar Tackett et al (2004) att syftet med SOX är att reducera möjligheterna till 
en felaktig revision, alltså inte bara risker till oegentligheter i den information företagen 
lämnar ut. Detta syfte nås genom att förbättra den finansiella rapporteringen, vilket i sin 
tur ska skydda investerare. Enligt Tufvesson, Shuck och Nystrand (2002) finns det i 
Sverige två typer av företag som bör följa lagstiftningen, svenska företag med 
noteringar på den amerikanska börsen samt svenska dotterbolag till amerikanska 
koncerner, som resonerat ovan.  

SOX reglerar enligt litteraturen aspekter så som revisorsagerande, audit committee, 
skärpning av straffen vid brott och begränsning av revisorns service som finansiella 
rådgivning till företagen. Enligt SOX krävs att bolagen skall inrätta så kallade 
revisionskommittéer (Audit Committees) som består av tre styrelseledamöter. Dessa 
personer skall vara direktansvariga för tillsättande av bolagets revisorer samt för att 
bestämma revisorernas ersättning och övervaka revisionsarbetet. Varje medlem av 
Audit Committee måste vara styrelseledamot i bolaget, vilket kan innebära en viss 
förändring inom företagsstyrelse. Dessutom måste en sådan ledamot vara oberoende. 
För att kunna betraktas som oberoende får en ledamot icke, förutom i sin egenskap som 
kommittémedlem och/eller styrelseledamot, ta emot någon som helst form av 
ersättning från företaget eller från en till företaget eller dess dotterbolag närstående 
person. Trots att ordet närstående inte har definierats av SOX kan slutsatsen ändå kunna 
dras att varken VD eller en vanlig arbetstagarledamot kan ingå i en sådan kommitté. 
SOXs hårda regelring genom lagstiftning syns alltså tydligt här.   
  

Enligt Haron, Chambers, Ramsi och Ismail (2004) skall även VD (CEO) och/eller 
ekonomichef (CFO) intyga att verkan av den interna kontrollen över den finansiella 
rapporteringen är korrekt och rättvisande. Svernlöv (2005) menar att VD och 
ekonomichef skall intyga att den utlämnade rapporten är granskad och att den, såvida 
de känner till, inte innehåller några oriktiga uttalanden eller underlåter att uppge 
förhållanden som kan anses vara av viktig betydelse. 

3.3 The Combined Code  

Enligt Blix och Thorell (2005) var framtagandet av den brittiska Cadburyrapporten 
1992 ett första viktigt steg i den europeiska corporate governance diskussionen,. Denna 
rapport innebar att företag som var noterade på Londonbörsen blev skyldiga att uppge 
om de i sin redovisning följde den framtagna rapporten eller ej (ibid). Företag som 
avvek från ramen i rapporten var tvungna att rapportera i vilket avseende och varför de 
valde att inte följa den, det vill säga, ”comply or explain” (följ eller förklara) (Cadbury 
report, 1992; Blix & Thorell, 2005). Blixt och Thorell (205) menar vidare att den 
brittiska rapporten har utvecklats under de senaste åren och numera har fått namnet The 
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Combined Code, vilken i sin tur har varit en viktig förebild för framtagandet av andra 
europeiska koder för corporate governance, bla den svenska koden för bolagsstyrning. 
Kortfattat innehåller The Combined Code åtgärder beträffande företagsledning, 
relation med aktieägare och ansvars- och revisionsfrågor. Den grundläggande principen 
är alltså true and fair view (rättvisande bild) i kombination med comply or explain (följ 
eller förklara) som har påverkat den svenska synen på bolagsstyrning och redovisning 
väldigt mycket under de senaste åren. 

3.4 Svensk kod för bolagsstyrning  

När det gäller Sverige så har olika organisationer enligt Blixt och Thorell (2005), som 
ett av de sista länderna i Europa utvecklat en corporate governance kod som 
framarbetats främst av en kodgrupp i samarbete med olika viktiga aktörer inom det 
svenska näringslivet. Kodgruppen ansåg att det var angeläget, trots att förtroendenivån 
bedömdes vara relativt hög i Sverige då, att Sverige också skulle få en liknande kod 
som reglerar bolagsstyrningsfrågor. Detta kan betraktas som ett steg eller en 
anpassning till den internationalisering som råder i redovisningsområdet. 

Det övergripande syftet med Svensk kod för bolagsstyrning är att förbättra styrningen 
av svenska företag (SOU, 2004:130). Svensk kod för bolagsstyrning gäller första hand 
för aktiebolag, men tanken är att en utvecklad styrning i dessa bolag kan tjäna som en 
förebild även för andra organisationer. Denna effekt syftar till att förstärka förtroendet 
för det svenska näringslivets sätt att fungera. Ett annat syfte är att skapa förtroende hos 
utländska investerare på den internationella kapitalmarknaden (ibid). Detta syfte kan 
betraktas som ett måste när de flesta länder faktiskt har skaffat sig motsvarande 
regleringar. Enligt SOU (2004:130) riktar svensk kod för bolagsstyrning sig i första 
hand mot börsnoterade bolag i Sverige, men bör även tillämpas på andra bolag med ett 
spritt ägarintresse. Det är viktigt att svensk kod för bolagsstyrning kan utgöra en del av 
självreglering på marknaden. Detta innebär att reglerna inte är formellt bindande. Den 
brittiska principen följ eller förklara är vad koden följer efter. På så vis har företagen 
fått större utrymme för olika anpassningar och förbättringar.   
  

För att utförligt kunna förstå svensk kod för bolagsstyrnings utformning samt 
anpassning till svenska förhållanden bör läsaren känna till de bakomliggande tankarna 
och strategierna som ger svensk kod för bolagsstyrning dess rekommenderande 
karaktär. Dessa kommer författarna nu att presentera.  

3.5 Strategier bakom utformandet av svensk kod för bolagsstyrning  

Enligt SOU 2004:47 har det funnits några viktiga strategier som 
förtroendekommissionen har arbetat efter i framtagandet av svensk kod för 
bolagsstyrning.   
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Kommissionen har sökt nå en god avvägning mellan olika slag av reglering som 
innefattar huvudsakligen lagstiftning och självreglering (rekommendationer). 
Lagstiftning anses behövlig då företagsskandaler inte bara inträffat i USA så som 
Enron och Worldcom utan också i Sverige så som Skandia. Lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter från statsmakterna utgör i så fall grunden till att förtroende för 
det svenska näringslivet återställs. Men enbart lagreglering räcker inte. Den behöver 
enligt förtroendekommissionen, kompletteras med självreglering. Dessutom anser 
förtroendekommissionen att de båda formerna av reglering behöver utvecklas på en 
kontinuerlig basis. Den viktigaste strategin i framtagandet av svensk kod för 
bolagsstyrning, enligt förtroendekommissionen är således att med så lite ytterligare 
lagstiftning som möjligt, skapa förutsättningar för det svenska näringslivet att kunna 
återskapa förtroende. Självreglering i detta fall menas med enskilda regler som 
företagen eller föreningar frivilligt ansluter sig till.  

Den andra strategin är balans i förtroendetriangeln. Det fordras inte bara ett 
välutformat regelverk, utan också kännbara sanktioner som drabbar den som bryter mot 
regelverket.  I paritet med detta menar förtroendekommissionen att en relativt hård 
lagstiftning trots allt var en väsentlig faktor i framtagandet av svensk kod för 
bolagsstyrning. Den förtroendetriangel som menas i förarbetena är Normer – 
Upptäcktsrisk – Sanktioner som kräver en balans på en hög nivå för att både skapa och 
bibehålla högt förtroende. Enligt SOU 2004:47 så är upptäcktsrisk och sanktioner de 
två största problemet i den strategin. Antingen är det för svårt att upptäcka bedrägerier 
eller är sanktionerna för svaga i jämförelse med de ekonomiska vinster brotten ger.  

Den tredje strategin är öppenhet och transparens. Det finns inte så stor skillnad på den 
punkten mellan SOX och svensk kod för bolagsstyrning eftersom båda regelverken 
kräver att företagen lämnar mycket öppen information till sin omgivning.  

Den sista strategin är klara roll- och ansvarsgränser. Enligt förarbetena kan den stora 
oklarheten avseende rollfördelning och potentiella intressekonflikter (företagsledning 
kontra aktieägare) förklaras av att Sverige har en stark samförståndskultur.  Eftersom 
det finns ett nära sammanflätande nätverk mellan personer på ledande befattningar är 
det viktigt att rollfördelningar kartläggs och hanteras på ett mycket öppet och korrekt 
sätt. Detta för att undvika olika intressekonflikter. Den sista strategin är viktig på så vis 
att det framgår tydligt att svensk kod skapas under svenska förhållanden, till skillnad 
från SOX, som är en amerikansk lagstiftning och tvingar berörda svenska företag att 
följa.  

3.6 Sammanfattning av SOX och svensk kod för bolagsstyrning  

Sammanfattningsvis kan det synas att hela den finansiella sektorn tvingas genomgå 
kostsamma och genomgripande förändringar genom implementeringen och 
tillämpningen av SOX och svensk kod för bolagsstyrning. Detta till följd av de rådande 
omständigheterna avseende avsaknad av förtroende inför marknadsekonomin. Svensk 
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kod för bolagsstyrning reglerar som klargjorts tidigare, det svenska näringslivet. 
Däremot påverkar SOX, trots att den är en amerikansk lagstiftning, också svenska 
företag på ett avsevärt sätt.  

Båda regelverken har till syfte att reglera corporate governance och uppriktighet som 
måste finnas i den finansiella information företagen lämnar ut och detta leder till en hel 
del implementeringsarbeten. Skillnaden mellan de två regelverken är dock ganska stor. 
SOX är en lagstiftning som innefattar mycket detaljregler och likabehandlar alla 
berörda företag, vilket är trängande och innebär en viss konflikt med både den lokala 
kulturen och den lokala lagstiftningen. Svensk kod för bolagsstyrning däremot, är av 
rekommenderande karaktär och är skriven under svenska förhållanden.   

Orkar företagen med alla dessa gigantiska implementeringsprojekt som de två 
regelverken innebär? Svensk kod för bolagsstyrning, som konstaterats ovan, var för 

många företag inte särskilt betungande eftersom inget större förändringsarbete 
behövdes. Tanken bakom svensk kod för bolagsstyrning är just en god avvägning 
mellan olika slag av regleringar och att söka uppnå en balans mellan normer, 
upptäcktsrisk och sanktioner. Men när det gäller lagstiftningen SOX, är tillämpningen 
väldigt resurskrävande för alla berörda bolag. För de företag som drabbas av både SOX 
och svensk kod för bolagsstyrning är det ännu mer arbete som väntar.   
  

4.0 Empiri 

 
I detta kapitel redogör författarna det empiriska materialet som samlats in under 
intervjuerna med de olika företagen. Kapitlet inleds med en presentation av 
respondenterna och respektive företag de tillhör. Därefter kommer en sammanfattning 
av intervjupersonernas svar. Intervjufrågorna går att hitta som bilagor till denna 
uppsats. Tillslut görs en liten analys av intervjubortfall. 
 
4.1 Presentation av aktörer 
 
Då vår undersökning kräver att intervjupersonerna har en god kännedom gällande 
tillämpning av SOX och svensk kod för bolagsstyrning för olika företag, ansåg 
författarna det vara viktigt att få tag i personer inom dessa företag med insikt i den 
interna kontrollen och tillämpningen av regelverken. Därför föll vårt val på personer 
som uppfyller dessa krav; Susanne Lemmström och Junko Ounka,– Tieto Enator,     
Kenneth Jensen -Volvo AB, Jon Walberg –Stockholm Corporate Finance, Lars 
Wennberg och Niklas Renström –Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Lena Stämmgård 
–KPMG.. 
 
4.2 Tieto Enator 
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Tieto Enator fungerar som konsult till kunderna samt utvecklar och förvaltar deras 
digitala verksamhet. Tieto Enator är en av arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett 
effektivare informationssamhälle. Över 15 000 medarbetare gör Tieto Enator till ett av 
Europas större företag inom IT-tjänster. 

Tieto Enator kompetens är definierad till att utveckla innovativa IT-lösningar som 
förverkligar och digitaliserar deras kunders behov . Tieto Enators viktigaste 
verksamhetsområden enligt dem själva är: bank, telekom, hälso- och sjukvård samt 
skog. Tieto Enator har verksamhet i över 25 länder. Deras aktier är noterade på HEX 
Helsinki Exchanges och på Stockholmsbörsen. Tieto Enator tillämpar Finsk kod för 
bolagsstyrning vilken även den är en rekommendation precis som den svenska. Den 
svenska och den finska koden skiljer sig inte på några väsentliga plan utan det är endast 
mindre skillnader främst avseende lokal anpassning. Författarna anser att det faktum att 
Finsk Kod för bolagsstyrning tillämpas snarare är en styrka än en svaghet just på grund 
av att intervjuurvalet blir mer diversifierat set ur både ett geografiskt perspektiv som ur 
ett branschperspektiv. 
 
Susanne har arbetat som intern revisor inom företaget och har stor erfarenhet 
beträffande Tieto Enators implementering av finsk kod för bolagsstyrning. Hon 
ansvarar för det övergripande strategin för tillämpningen av regelverket. Junko Ounka 
är bolagsjurist och arbetar nära styrelseledamöter, men kan ej svara å styrelsens vägnar. 
 
 
4.3 Stockholm Corporate Finance 
 
Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som idag har tio 
medarbetare med lång erfarenhet av företagsrådgivning. Stockholm Corporate 
Finance AB erbjuder tjänster inom företagsrådgivning och kapitalanskaffning till 
mindre och medelstora företrädesvis marknadsnoterade bolag och dess ägare. 
 
Jon Walberg är associate hos Stockholm Corporate Finance AB. Han har varit 
verksam inom den finansiella sektorn sedan 2000, bl.a. med corporate finance inom 
BDO Consulting Group. Jon kommer närmast från SEK Financial Advisors där han 
arbetat med implementeringen av SOX och svensk kod för bolagsstyrning. 
 
 
4.4 Volvo AB 
 
Volvo AB är börsnoterat I både USA och Sverige. Därför måste Volvo tillämpa både 
SOX och svensk kod för bolagsstyrning. Detta gör att Volvo blir ett lämpligt 
undersökningsföretag för en analys av attityder på båda regelverken. 
 
Kenneth Jensen innehar titeln Manager Warrantee Audit, vilket innebär att han arbetar 
som intern revisor inom garantiavdelningen på Volvo och är ansvarig för bl a 
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utbildning av kontrollers. Givet Volvos internationella karaktär, har Kenneth stor 
erfarenhet av tillämpningen av SOX på ett internationellt plan. 
 
4.5 Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPWC) är ett av Sveriges ledande företag inom 
revision och rådgivning som ingår i den globala koncernen PricewaterhouseCoopers 
med kontor i 148 länder världen runt. Företaget är mycket förtroget med tillämpning 
av SOX och svensk kod för bolagsstyrning eftersom de arbetar med både 
internationella och medelstora företag som omfattas av regelverken. Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers är också bland de första i branschen som tagit fram olika 
arbetsmodeller för att förklara till näringslivet hur en sådan tillämpning bör 
implementeras. 
 
Intervju med ÖPWC syftar till att kartlägga hur berörda företag praktiskt tillämpar 
SOX och svensk kod för bolagsstyrning i sitt löpande arbete. Styrelsens attityd 
diskuteras också under intervjun eftersom ÖPWC har stora erfarenheter angående 
styrelsearbete. 
 
Lars Wennberg är Senior Partner och har en mångårig och gedigen erfarenhet av 
revisionsbranschen och nu sedermera även av implementeringen av både SOX och 
svensk kod för bolagsstyrning. Lars arbetar mycket nära styrelsen inom olika stora 
noterade bolag, vilket gör att Lars har en bred insyn på hur företagen upplever dessa 
regelverk och vilka problem företagen har stött på vid implementeringen av desamma. 
 
Niklas Renström, är auktoriserad revisor och har arbetat på ÖPWC i 6 år. Han arbetar 
dagligen med ÖPWCs klienters tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning, vilket 
gör att han har stor praktisk erfarenhet av förfarandet vid tillämpningen av svensk kod 
för bolagsstyrning. Niklas roll under intervjun är att agera som komplement till Lars 
med de praktiska detaljerna kring tillämpningen av svensk kod för bolagsstyrning. 
 
 
4.6 KPMG Bohlins 
 
KPMG är ytterligare ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom ekonomisk 
rådgivning och revision. KPMG är liksom ÖPWC verksamma i 148 länder vilket gör de 
internationella och därmed lämpade som intervjuföretag. Dessutom tror vi att själva 
omfattningen på KPMG:s noterande kundklientel, ger företaget en bred kunskapsbas 
som lämpar sig för vår analys av attitydförändringar avseende dem nya regelverken. 
 
Lena Stämmgård är Senior manager på internal audit services inom KPMG Bohlins. 
Hon har en mångårig internationell erfarenhet av revisionsbranchen. Hon har bla varit 
stationerad i USA under flera år där hon aktivt har arbetat med implementeringen av 
SOX hos KPMGs klienter. Hon har även stor erfarenhet ifrån implementeringen av 
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svensk kod för bolagsstyrning då hon varit stationerad i Sverige under de senaste åren.      
Detta medför att Lena besitter en väldigt stor och mångfacetterad kunskap rörande 
implementeringen och tillämpningen av både SOX och svensk kod för bolagsstyrning. 
 
5. Presentation av intervjuerna 
 
5.1 Tieto Enator  
 
Susanne Lemmström menar att Tieto Enator har skapat flera good business-units för 
löpande kontroll av riskmanagement och finansiella siffror. Detta har skett menar 
Susanne som en anpassning till finsk kod för bolagsstyrning. Vidare har en 
omstrukturering avseende arbetsfördelning skett. Fokus har, menar Susanne, gått från 
att stödja sig på en granskning ifrån externa revisorer till arbeta med en förbättrad 
intern struktur. 
Detta medför en omfördelad arbetsbörda där vikten nu i större mån, läggs på interna 
revisorers granskning av den interna kontrollen. Susanne menar på så sätt att 
kostnadsbasen för revision inte ökat avsevärt utan snarare har omfördelats. 
Enligt Susanne har äktieägarna upplevt positiva skillnader i flödet av information i 
den finansiella rapporteringen efter införandet av finsk kod för bolagsstyrning. 
Numera innehåller den finansiella rapporteringen en detaljerad beskrivning om hur 
väl företaget har efterlevt regelverkens krav. Detta medför att aktieägarna får en större 
insyn om bolagets styrning och påverkar därav företagets anseende positivt, menar 
Susanne. Susanne trycker också på att implementeringen av finsk kod för 
bolagsstyrning har lett till ökad medvetenhet inom hela bolaget. Detta då 
implementeringen har skett från en toppnivå och ner och delaktigheten därav varit 
stor. 
 
Junko Ounko menar att företagets interna kontroll är väl beskriven för externa 
intressenter både på företagets hemsida såväl som inom den finansiella rapporteringen. 
Junko menar att trots att finsk kod för bolagsstyrning är mycket omfattande, påverkas 
inte hans arbetsbörda nämnvärt. Junko berättar att finsk kod för bolagsstyrning 
fungerar som en ”guideline”, dvs att den ger styrelsen en viss vägledning i hur deras 
specifika bolagsstyrning bör gå tillväga istället för att vara helt rigid till dess 
utformning.  
Junko anser inte det har skett en markant kostnadsökning som en konsekvens av 
införandet av finsk kod för bolagsstyrning, Den kostnadsökning som dock har skett, 
menar Junko, matchas väl av nyttan av densamma. 
Precis som Susanne är Junko övertygad om att aktieägarna är medvetna om 
förändringarna finsk kod för bolagsstyrning har medfört och anser sig ha upplevt 
övervägande positiv respons ifrån denna grupp. 
 
5.2Volvo 
 
Kenneth har arbetat mycket med SOX tillämpningen på Volvo och menar att SOX går 
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igenom hela kontrollprocessen inom Volvo. Företaget definierar olika ”key roles” i 
affärssystemet och dessa roller kontrolleras kontinuerligt. Vidare menar Kenneth på 
att Volvo väljer ut olika nyckelpersoner som testpersoner eftersom SOX ställer höga 
krav på att företaget måste på ett detaljerat sätt dokumentera alla processer. Enligt 
Kenneth påverkas det löpande arbetet på så sätt att mycket energi läggs ner för att 
hitta nyckelprocesser och godkända personer. För att garantera uppriktighet i den 
finansiella rapporteringen måste därav alla viktiga processer dokumenteras och det 
skall finnas personer som godkänner alla processer. 
 
Enligt Kenneth innebär tillämpningen av SOX inte att samarbetet med externa 
revisorer har påverkats mycket. Ändringen sker mest internt menar Kenneth. Dvs. fler 
interna revisorer anställs för att den ovannämnda processen förverkligas. På så sätt 
menar Kenneth att arbetsbördan för varje enskild anställd inte har blivit tyngre. 
Ändringen upplevs positivt av personalen som arbetar med SOX tillämpningen. 
 
Beträffande styrelsens och ledningens syn på SOX, menar Kenneth att Volvo tar SOX 
på allvar och har en väldigt seriös inställning till denna lagstiftning. Detta beror på att 
Volvo anser att den globala marknaden har avgörande betydelse för Volvos utveckling. 
Därför framhåller Kenneth att Volvo helt enkelt måste följa de olika kraven 
marknaden ställer. Vidare menar Kenneth på att flera svenska företag valt att dra sig 
ur den amerikanska marknaden pga. den komplexitet SOX föranlett. Volvo har dock 
bestämt sig för att följa utvecklingen. 
 
Kenneth menar även att ovanstående resonemang har mynnat ut i att det just nu finns 
mycket information inom Volvo avseende SOX tillämpning och att det ständigt pågår 
utbildningar för personalen om just vad SOX är och innebär för Volvo. Hela företaget 
har blivit mer medvetet om vad som gäller och vad skall göras. Däremot kan Kenneth 
(efternamn)icke uttrycka sig om hur aktieägarna till Volvo har agerat i frågan. 
Kenneth anser att detta beror på att det behövs tid för aktieägarna att få en helhetsbild 
om hela tillämpningen och dess effekt. Den initiala kostnaden vid tillämpningen av 
SOX menar Kenneth har lett till en ökad kostnad för Volvo just på grund av nya 
utbildningar, anställningar och processändringar. Dock förväntar sig 
koncernledningen att den långsiktiga kapitalkostnaden och även andra kostnader kan 
sänkas när marknaden uppfattar att Volvos kontrollprocesser har förbättrats som en 
följd av tillämpningen av SOX och säkerheten i den finansiella informationen 
fastställts. Han menar med andra ord att det råder en positiv tro på att SOX i längden 
inte kommer att innebära stora kostnadsökning för Volvo. 
 
 
5.3 Stockholm Corporate Finance AB 
 
Även då Stockholm Corporate finance inte är noterat och därav inte nödvändigtvis 
behöver följa svensk kod för bolagsstyrning, har vår intervju person, Jon Walberg i 
egenskap av sin förra tjänst hos SEK financial advisors, erfarenhet ifrån när det 



Kandidatuppsats 2006-08-09 26(46) 
Handledare: Bengt Gustavsson 
   

Författare: Sam Innergård, Martin Wedfelt, Michael Yao          

företaget hanterade sin implementering av både SOX och svensk kod för 
bolagsstyrning. 
 
Jon anser inte att införandet av svensk kod för bolagsstyrning har lett till en ökad 
arbetsbelastning för hans del hos Stockholm Corporate Finance, däremot tror han att 
det har skett hos företag som berörs av implementeringen av SOX och svensk kod för 
bolagsstyrning. Jon anser inte att kostnaden motiverar nyttan för implementeringen 
och tillämpningen av SOX och även i viss mån svensk kod för bolagsstyrning. Han 
har även svårt att tro att styrelser hos de berörda företagen också för sin del, kan 
motivera nyttan i paritet till kostnaden som en implementering och tillämpning av 
regelverken medför.  
Jon varnar dock för risken att styrelser kan bli så fokuserade på att följa regelverken  
att de missköter sina primära åtaganden. Så som tex. Strategisk planering och att 
aktivt arbeta för att maximera aktieägarnas intressen. Däremot lyfter han fram det 
positiva i en implementering och tillämpning av både SOX och svensk kod för 
bolagsstyrning. Det positiva enligt Jon skulle vara att det uppstår ett större fokus på 
internkontroll vilket leder till ökad säkerhet. Dessutom menar Jon på att själva 
omfattningen dokumentation borde öka kraftigt, vilket även det förstärker säkerheten 
och ger ökade möjligheter till en mer precis och uttömmande uppföljning på möjliga 
fel eller brister inom den interna kontrollen. Däremot tror Jon inte på att uppkomsten 
av regelverken, verkligen i slutändan kommer att reducera risken för felaktig 
rapportering och därav skandalerna. Han menar att risken snarare ökar för 
aktiemarknadens spekulationer om att rapporteringen skall vara säkrare. Detta kan 
leda till, menar Jon, att aktieägarna invaggas i en falsk trygghetskänsla som i sin tur 
kan generera ett legitimitetsproblem om ytterligare en skandal uppdagas. Dessa 
marknadens spekulationer om säkrare rapportering, tror Jon är svåra att skydda sig 
emot. På det sättet tror inte Jon på att regelverken verkligen bidrar till ett ökat 
anseende på lång sikt, då följden av en övertro på systemets säkerhet i slutändan kan 
komma att resultera i ett förtroendefall och i förlängningen ett legitimitetsproblem i 
fall av en skandal. 
 
Vidare tror Jon att aktieägarna är medvetna om införandet både SOX och svensk kod 
för bolagsstyrning, men inte att dem förstår effekterna och hur regelverken praktiskt 
tillämpas. Enligt Jon är det relativt enkelt för styrelser att motivera varför man inte 
följer svensk kod för bolagstyrning eftersom det i dagsläget, givet regelverkets nya 
natur, inte finns så många utförligt detaljerade och specifika krav på hur man 
motiverar sig 
 
Jon tror att företagens löpande arbete rörande revision kommer att ändras till den 
riktningen att företag kommer att ha mer egna anställda som arbetar aktivt med dessa 
nya och vid en förtroendekris, kommande regelverk, istället för att ta in externa parter. 
I paritet med detta tycker Jon sig kunna utröna att företag som svar på dessa nya 
regelverk, nu anställer mer interna revisorer och att den gruppen anställda gynnas mer 
idag än innan införandet av regelverken. En problematik Jon dock vill belysa i 
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anslutning till detta, är risken för avsaknaden av ”segregation of duties” dvs att enbart 
en person blir ansvarig för redovisningen. Företagen bör tänka på detta och minimera 
risken för felrapportering genom att införliva utarbetade system syftar till att sprida ut 
arbetsfördelningen.  
 Vid frågor rörande hur styrelser upplever implementeringen och tillämpningen av 
regeverken, trodde Jon att det generellt sett uppfattas som en risk av 
styrelsemedlemmar i de berörda företagen. Detta då det, enligt Jon, i praktiken 
innebär ett större personligt ansvar och tar mycket mer tid i anspråk.  
   
Han menar vidare att krav i form av lagstiftning inte är lösningen på problemen. Detta 
gäller både SOX men även i viss mån svensk kod för bolagsstyrning då den har 
moment som är lagstadgade och därav hämmande enligt Jon. Han ser istället gärna att 
marknaden uppmanar företag att självpåtaget släppa mer rapporter som i sin tur ger 
mer insyn och därav säkerhet.  
 
5.4 ÖPWC 
 
I intervjun med Lars Wennberg och Nicklas Rehnström framkommer det med 
tydlighet att Svensk kod för bolagsstyrning och SOX arbetas fram som en konsekvens 
av en djupförtroende kris. Vidare menar de på att kärnpunkten i dem båda regelverken 
är intern kontroll och att de i det löpande arbetet tar sin utgångspunkt i den så kallade 
coso- modellen i deras prövning och utvärdering av klienters interna kontrollstruktur.  
Rehnström framhåller också att revisionens omfattning helt är beroende av typ av 
företag, materialitet och fel historik. Både Wennberg och Rehnström menar på att 
framförallt SOX har givit upphov till en ökad arbetsbelastning och därmed en ökad 
intäktsbas för ÖPWC. Den ökade arbetsbelastningen vad det gäller SOX beror ytterst 
på lagens omfattning och detaljrikedom.  
 
Wennberg framhåller att mycket tid går åt till att kartlägga, definiera och dokumentera 
processer och kontrollfunktioner och att detta i sig ger SOX karaktär av att vara 
oerhört byråkratisk. Vidare menar Wennberg på att det i stora företag är ett mycket 
kostsamt och mycket omfattande arbete att genomföra en SOX implementering. En 
fullskalig SOX anpassning kan ta flera år att bygga upp i stora företag. Rehnström 
klargör att Svensk Kod för bolagsstyrning inte på samma klara sätt bidrar till en ökad 
arbetsbelastning utan snarare resulterat i att arbetet med internrevisorer intensifieras 
och som en följd av detta har behovet av externa revisorer sjunkit vilket har till följd 
att kostnadsbasen inte förändrats nämnvärt.  
 
Wennberg och Rehnström framhåller att svensk kod för bolagsstyrning i praktiken 
handlar om att aktualisera och löpande arbeta med den interna kontrollen utefter klara 
och tydliga ramar. Den största anledningen till fel, oavsett om dem är stora eller små, 
är den mänskliga faktorn. Både Wennberg och Rehnström anser att kostnaderna och 
arbetsbelastningen SOX ger upphov till inte motiverar nyttan emedan kostnaden för 
Svensk kod för bolagsstyrning anses motivera nyttan. Wennberg menar att de största 
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styrkorna med Svensk kod för bolagsstyrning är att den stimulerar till ett självinitierat 
förändringsarbete samt att transparesen i den finansiella rapporteringen ökar. Vidare 
menar han att den största fördelen med SOX är att det finns en klar och tydlig 
ansvarsfördelning.  
 
Den största nackdelen med Svensk kod för bolagsstyrning är att många företag 
upplever att dem redan har ett väl fungerande system dvs. att företagen tvingas binda 
upp resurser för att arbeta med något som dem redan anser fungerar väl. Wennberg 
och Rehnström menar att den största nackdel med SOX är det om fattande 
dokumentationskravet vilket gör arbetet trögrörligt och byråkratiskt. Wennberg och 
Rehnström anser det vara både effektivare och säkrare att uppmana till förändring i 
form av rekommendation då lagstiftning för med sig legitimitetsproblem i händelse av 
en ny skandal. Både Lars Wennberg och Nicklas Rehnström anser dock att SOX och 
Svensk kod för bolagsstyrning faktiskt minskar risken för felaktigheter i den 
finansiella rapporteringen, men att det finns en potentiell risk att användarna invaggas 
i en falsk trygghetskänsla dvs. förlitar sig på att de nya regelverken följs och fungerar 
optimalt. 
 
5.5 KPMG Bohlins 
 
Lena Stämmgård menar att det finns ett klart samband mellan SOX och svensk kod 
för bolagsstyrning. Den naturliga knytpunkten mellan dessa två är betoningen på den 
interna kontrollen med den skillnaden att SOX är mer detaljerad, tvingande och 
dokumentativ till sin karaktär. Vidare menar Stämmgård att SOX till karaktären är 
mer ”svart eller vit” avseende implementeringen och tillämpningen än vad svensk kod 
för bolagsstyrning är, vilket har fått till följd att SOX ofta korrelerar dåligt med den 
lokala lagstiftningen. I paritet med detta framhåller Stämmgård att svensk kod för 
bolagsstyrning är av rekommenderande karaktär och är skriven för och anpassad till 
svenska förhållanden. Svensk kod för bolagsstyrning ställer dessutom inte lika höga 
krav på dokumentation och detaljrikedom som SOX.  
 
Stämmgård menar att den största anledningen till att den ena är utformad som en 
rekommendation och den andre är utformad som en lag, främst har sin grund i 
kulturella skillnader. Hon menar vidare att det troligen beror på att amerikanska 
företag generellt sett är mycket större än svenska och europeiska företag. 
Amerikanska företag karaktiseras av en stark hierarki emedan svenska företag oftast 
har en mer informell karaktär där tillit är nyckelordet bland anställda vilket inte 
återfinns i USA. Stämmgård berättar att företag i USA ofta har ett förhållningssätt till 
kontroll som säger att ”utan dokumentation existerar ingen kontroll”. Detta tror 
Stämmgård är en konsekvens av bristen på tillit.  
 
Stämmgård berättar att svensk kod för bolagsstyrning kan vara både mer eller mindre 
komplicerad att följa och att det beror främst på vilket typ av företag som det gäller. 
Stämmgård framhåller att det är lättare för tjänsteproducerande företag att 
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implementera svensk kod för bolagsstyrning och svårare för produktionsbolag. 
Detta då den senare typen av företag ofta har fler anställda och fler processer i 
verksamheten att ta hänsyn till. Dessutom är dem inte lika kunskapsintensiva som 
tjänsteproducerande företag. 
 
Lena Stämmgård framhåller att det är ett mycket omfattande arbete att implementera 
och tillämpa SOX. Stämmgård anser att det amerikanska förhållningssättet inte tar 
hänsyn till skillnader i mentalitet och kultur och just pga SOX totalitära karaktär och 
oflexibla natur strider det ofta mot den lokala lagstiftningen. Stämmgård förklarar att 
företag ofta därför upplever SOX som oerhört komplicerad och KPMGs roll blir att 
förklara för styrelser hur de skall agera samt att driva hela implementeringsprojektet. I 
vissa fall har det till och med gått så långt att svenska bolag noterade i USA, valt att 
avnotera sig. När det gäller svensk kod för bolagsstyrning menar Stämmgård på att 
KPMGs roll enbart ligger i förklara för styrelser vad och varför detta görs.  
 
Stämmgård berättar att framförallt SOX har bidragit till en drastiskt ökad 
arbetsbelastning som i sin tur har genererat ökade intäkter för KPMGs del.  
Däremot anser inte Stämmgård att det går att påvisa någon nämnvärd intäktsökning 
för KPMGs sida som en konsekvens av införandet av svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Stämmgård framhåller att implementeringen och tillämpningen av SOX har medfört 
en förändring i form av ökat ansvar och ökad personlig risk för styrelsen, vilket har 
lett till ett förändrat och utvecklat styrelsearbete. 
Vidare anser inte KPMGs klienter att kostnaden för SOX motivera nyttan av 
densamma, berättar Lena Stämmgård.   
  
Stämmgård anser att den mest positiva egenskapen som SOX har är den klara 
ansvarsfördelningen kopplat till det personliga ansvaret. En annan egenskap Lena 
Stämmgård anser lämna ett klart positivt bidrag är SOX möjligheter till att eliminera 
ställningen som nyckelpersoner har. Dvs avhjälper problemet med ”segregation of 
duties” (för mycket kompetens ansamlas hos ett för litet antal personer). SOX innebär 
att företagen får en annan struktur och ett annat sätt att arbeta vilket reducerar risken 
för felrapportering berättar Stämmgård. Dessutom menar Stämmgård att det nu är en 
förutsättning för företagen att internutbilda sin personal, vilket också har lett till att 
företagen inte behöver använda externa revisorer på samma vis som tidigare.  
 
Lena Stämmgård framhåller dock att företagen upplever dokumentationskravet som 
övervägande negativt då det föranleder ett byråkratiskt och tidsödande arbetssätt. 
Vidare tror Stämmgård att marknaden riskerar att överskatta SOX verkliga effekter 
och därav skapa en övertro på systemets möjligheter att eliminera företagsskandaler. 
Stämmgård anser inte att lagstifta är en optimal lösning då vi förmodligen inte sett 
den sista företagsskandalen. Stämmgård tvivlar på om lagstiftning som sådan 
verkligen avhjälper risken för felaktig information och bedrägeri.  
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När det gäller svensk kod för bolagsstyrning anser Stämmgård den största fördelen 
ligger i att utgångspunkten är det befintliga arbetssättet, vilket i förlängningen 
stimulerar företagen till självinitierat förändringsarbete. Stämmgård framhåller vidare 
att just pga att svensk kod för bolagsstyrning är en rekommendation syftar den till att 
vädja till sunt förnuft. 
 
Stämmgård anser det vara svårt att uttrycka något direkt negativt avseende svensk kod 
för bolagsstyrning, delvis pga att svensk kod för bolagsstyrning bara har varit i bruk i 
knappt ett år. Lena Stämmgård framhåller dock att svårigheten med att implementera 
och löpande arbeta med svensk kod för bolagsstyrning, varierar beroende på det 
enskilda företaget.  
 
5.6 Bortfallsanalys 
I ett tidigt skede av studien hade författarna baserat på relevans för studien, valt ut i 
enlighet med deras val av datainsamlingsmetod, ett antal intressanta företag för 
djupintervjuer. Författarna upplevde dock ett antal avslag från bla. Kaupthing AB, 
Procter&Gamble samt ICA AB. Detta medförde att författarna ansåg det viktigt att 
genomföra en bortfallsanalys av data för att kunna bedöma vilken påverkan 
avsaknaden av denna data kunde ha på författarnas hypotes. 
 
Författarna tror att detta bortfall har haft en stor påverkan i det avseendet att de 
företag som föll bort, representerade 50% av de intervjuer som var tänkta att 
genomföras från början med börsnoterade bolag. Värt att notera är att författarna 
ansåg revisionsbyråerna tillhöra en annan kategori av företag med större kompetens 
inom ämnesområdet än de övriga företagen. Dessutom eftersom revisionsbyråerna ej 
är noterade, drabbas de ej på samma sätt. I det avseendet menar författarna att ett 50 
procentigt bortfall enbart inkluderar de börsnoterade intervjuföretagen.  
Effekten av bortfallet rörande studien av svensk kod för bolagsstyrning, tror 
författarna vara negativt. Detta är avhängt på menar författarna att eftersom svensk 
kod för bolagsstyrning är skriven under svenska förhållanden innebär det att de flesta 
berörda bolagen utgår ifrån sitt befintliga arbetssätt i sint implementering och 
tillämpning av koden. 
Detta medför att vissa skillnader i hur implementeringen samt tillämpningen har gått 
till på ett mer nyanserat sätt kan ge författarna en större förståelse för hur företagen 
upplever svensk kod för bolagsstyrning. När antalet intervjuföretag minskar som 
bortfallet innebär, blir det svårare för författarna att detektera dessa skillnader.   
Dock anser författarna att detta till viss del vägs upp av intervjuerna med de två större 
revisionsbyråerna eftersom de till sin natur representerar en större mångfald av 
företag.  
Rörande effekten av bortfallet av intervjuföretag på studien av implementeringen och 
tillämpningen av SOX, anser författarna att bortfallet inte har någon avsevärd 
påverkan på studien. Detta då SOX enligt teorin och empirin (Tufvesson, Shuck och 
Nystrand 2002), har en tvingande och likabehandlande karaktär vilket gör att en studie 
rörande skillnader i hur en implementering samt tillämpning gått till, blir överflödig.  
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Dessutom anser författarna att intervjuerna med de två revisionsbolagen, genererar 
samma positiva representerande effekter på studien av SOX som på studien av svensk 
kod för bolagsstyrning. 
 
6. Analys 
 
I detta kapitel presenterar författarna uppsatsens analysdel. Författarna utgår ifrån 
förarbetena, litteraturen och empirin när de söker analysera det empiriska underlaget. 
Författarna har även till viss del nyttjat management & organisations teori som stöd i 
analysen. Detta då författarna ansåg att problematiken avseende vilket 
bolagsstyringsregleringssätt som är mer fördelaktigt att tillämpa (lagstiftning kontra 
rekommendation), kan belysas ifrån andra perspektiv som skulle kunna komplettera 
till en bättre helhetsförståelse. Valet föll på organisations & management litteratur då 
bolagsstyrning berör båda dessa områden på det sättet att organisationens utformning 
och utveckling såväl som dess styrning och ledning, regleras av bolagets styrelse och 
ledning. Den management & organisations litteratur som nyttjades var: Nilsson (2003) 
samt Peter Senge (1995). 
 
Innan den huvudsakliga analysen inleds redogörs kort nedan för vilka management & 
organisationsteorier författarna valde att nyttja som ett komplement till analysen och 
varför dem är relevanta för studien. 
 
Den första organisationsteorin författarna ansåg vara av relevans är skriven av Peter 
Senge (1995) och behandlar den lärande organisationen. Senge menar att det finns ett 
antal inlärningshandikapp som hindrar företagen från utveckling. Det författarna 
tyckte var slående avseende denna teori var sambandet mellan företags möjligheter till 
att kunna beskylla externa faktorer så som tex . lagstiftningar eller andra statliga 
regleringar vid uppkomsten av en ny skandal. I detta fall SOX eller svensk kod för 
bolagsstyrning. Senge kallar detta inlärningshandikapp för: fienden finns utanför. 
Ytterligare en teori Senge har utvecklat, författarna ansåg vara av vikt, behandlar 
påståendet att en påtvingad förändring som tex . en lagstiftning (SOX), leder till fel. 
Senge kallar den teorin: det personliga mästerskapet.   
 
Två andra teorier författarna ansåg kunde agera som komplement, är Nilssons teorier 
avseende förändringsdynamik (Nilsson 2003). Och då framför allt vad Nilsson 
benämner som kontingensteorin kontra förändring som symboliska arrangemang, 
vilka belyser problematiken med huruvida en förändring faktiskt utgör en anpassning 
till omgivningens krav eller enbart som en legitimerande handling. Författarna ansåg 
att denna teori kunde appliceras på problematiken med implementeringen av 
regelverken. Dvs. ville företagen verkligen uppnå en reell förändring avseende 
kvalitén på den interna kontrollen och de utelämnade rapporterna eller var 
tillämpningen enbart ett symboliskt arrangemang avsett att bibehålla företagens 
anseende gentemot marknaden? 
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6.1 Styrelsens agerande 
 
SOX 
Vad det gäller styrelsers reaktioner på SOX kan det beskrivas som att medvetenheten 
rörande bolagsstyrning har aktualiserats och risken att sitta som styrelseledamot har 
ökat avsevärt. SOX leder också till att företagen tvingas genomgå en näst in till 
oundviklig förändring avseende styrelsens utvalda ledamöter. Styrelsen tvingas nu ta 
in finansiella experter för att forma auditkomitté för att öka trycket på de interna 
kontrollerna. De styrelse medlemmar som tidigare inte var engagerade i detta område 
har antingen tvingats avgå eller så har de tvingats sätta sig in i problematiken rörande 
detta, som en konsekvens av den ökade risken.    
 
Svensk kod för bolagsstyrning 
Koden innebär till skillnad från SOX, inte alls lika omfattande förändringar i 
styrelsearbetet. Vad det gäller koden sker implementeringen snarast genom att externa 
konsulter utbildar styrelser och internrevisorer i vad svensk kod innebär och hur 
styrelsen bör implementera kod i det löpande arbetet. Att utbilda personal och på så 
sätt skapa intresse och förståelse torde vara ett effektivt sätt sprida kunskap om hur 
och varför regelverken bör följas. Detta är också något som Senge 1995 diskuterar i 
form av att utbilda personal och på så sätt skapa ett så kallat personligt mästerskap där 
personalen i slutändan själva kommer att prioritera att lära sig mer om detta.  
 
Båda dessa regelverk har medfört en gemensam förändring så till vida att styrelsen 
löpande måste informera och utbilda medarbetare så att medvetenhetsnivån i hela 
organisationen ökar. Detta innebär att styrelsemedlemmarna på så sätt reducerar sitt 
eget risktagande.  
 
6.2 Organisatoriska förändringar 
 
SOX 
 
SOX har ur ett organisatoriskt perspektiv bidraget till ett mer projekt inriktat 
arbetssätt då externa konsulter måste kopplas in för att se till så att det löpande arbetet 
sker i enighet med de krav SOX ställer vad det gäller dokumentation och 
säkerhetsprocesser. Detta sätt att arbete har bidraget till en ökad kostnad för företagen 
och en ökad arbetsbelastning för revisionsbyråerna. 
 
Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Koden medför ingen direkt organisatorisk förändring förutom att arbetsbelastningen 
för externa revisorer omfördelats till interna rervisorer. Denna omfördelning gör att 
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kostnadsbasen inte påverkas märkbart utan koden tar sin utgångspunkt från befintliga 
arbetssätt och förbättrar dessa. Konkret innebär detta att förtag fokuserar på att förfina 
och förbättra redan existerande arbetssätt emedan SOX innebär att företagen måste 
arbeta fram helt nya processer. På så sätt är koden ber arbetsbesparande än SOX. 
 
 
 
 
 
6.3 Företagens upplevelse av svensk kod för bolagsstyrning och SOX 
 
SOX 
 
SOX är en lagstadgad säkerhetsprocess som tvingar alla bolag som är noterade på 
amerikanska börsen till anpassning. Tillämpar vi ett så kallat omgivningsorienterat 
synsätt (Nilsson, 2003), där företagen ses som en del i ett större världssystem, ser vi 
att detta stämmer väl med hur noterade bolag uppfattas och agerar. Rent konkret går 
detta att överföra på exempelvis Volvo som är noterat i USA. Detta har till följd att 
även svenska Volvo, utöver sin tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning, tvingas 
tillämpa amerikansk lagstiftning med en viss anpassning till svenska förhållanden. 
Det går givetvis att se detta som en konsekvens av att omgivningen nu ställer högre 
krav på årsredovisningarnas innehåll både sett till kvalitén och till kvantiteten 
information. Exempelvis ställer SOX mycket höga krav avseende dokumentation, 
något som Svensk kod för bolagsstyrning inte gör. Omgivningen i det här fallet är 
användare av årsredovisningar, aktieägare, analytiker osv. Teorin säger att företagen 
strävar efter balans i form av legitimitet i förhållande till omgivningens krav på 
anpassning(Nilsson 2003). Detta skulle kunna ses som att den lagstadgade 
säkerhetsprocessen är ett symboliskt arrangemang för att återvinna/stärka legitimitet. 
Risken med detta som vi även fått styrkt i vår empiri är givetvis att förändringen blir 
felriktad det vill säga att styrelser snarare koncentrerar sig på att återskapa legitimitet 
för legitimitetens skull och inte för att faktiskt åstadkomma en reell förändring. 
Kvaliteten på förändringsarbetet riskerar att bli sämre även om lagstiftningen som 
sådan för med sig att kvantiteten förändrade bolag stigit. 
 
SOX upplevs av svenska företag som ett hierarkiskt, stelbent och dokumentativt 
arbetssätt. Detta för med sig att det generella intrycket av SOX är byråkratiskt och 
kostsamt. Detta torde främst ha sin grund i att de kulturella skillnaderna som finns 
mellan USA och Sverige. På grund av SOX byråkratiska och kompromisslösa natur 
har vissa svenska företag som tidigare var noterade i USA till och med valt att 
avnotera sig från den amerikanska börsen. Just på grund av att SOX är utformad som 
en tvingande lag riskerar användare att invaggas in en falsk trygghetskänsla. I hädelse 
av en ny skandal riskerar SOX även att stå inför ett legitimitetsproblem. Detta är 
också något som står att finna i teorin där en påtvingad förändring skulle kunna ses 
som ett symboliskt arrangemang för att skapa legitimitet och inte en åtgärd som är 
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sprungen ur organisationen självt. Om då en ny skandal inträffar riskerar detta att leda 
till problem (Nilsson 2003). Företagen skulle i det läget kunna se sig själva som offer 
för externa faktorer och skylla på dessa istället för att verkligen agera aktivt för att 
avhjälpa problemet (Senge 1995).  
 
 
Svensk Kod för bolagsstyrning 
 
Den generella upplevelsen av svensk kod för bolagsstyrning är positiv vilket främst 
borde kunna härledas till att den innefattar en avvägning mellan lagreglering och 
rekommendation. Detta har till effekt att det finns ett visst utrymme för tolkning och 
anpassning till den unika organisationen, det vill säga att företagen på ett annat sätt får 
möjligheter att utgå från, förbättra och effektivisera redan existerande processer. Detta 
har också till effekt att kostnaderna för att uppfylla regelverkets krav inte är märkbara, 
utan det rör sig snarare on en omfördelning av redan existerande kostnader. På så sätt 
tycks Svensk kod för bolagsstyrning stimulera/uppmana till ett mer självinitierat 
förändringsarbete. Även om Svensk kod för bolagsstyrning är anpassad till Sverige 
och svenska bolag går det ändå att se rekommendationen som en del av ett 
världssystem av förändringar. Detta då svensk kod för bolagsstyrning är i grund och 
botten en anpassad variant av både The Combined Code och SOX. Dessutom är 
många svenska bolag aktörer på världsmarknaden. På grund av att Svensk kod för 
bolagsstyrning är en rekommendation, för det med sig att risken reduceras för att 
rekommendationen uppfattas/blir som ett symboliskt arrangemang. Svensk kod för 
bolagsstyrning stimulerar viljan till nytänkande, på så sätt skulle intresset växa fram 
ur företagen själva som ett svar på att omgivningen nu ställer högre krav, i teorin 
kallad ”normativ adaption”. (Nilsson, 2003, s63) 
 
Sammanfattningsvis kan det påstås att det råder två motsatta attityder avseende SOX 
och svensk kod för bolagsstyrning från företagens sida. Upplevelsen av Svensk kod 
för bolagsstyrning är genomgående positiv och en stegvis implementering välkomnas 
av allt fler bolag. Däremot är attityden gentemot SOX generellt sett mer negativ 
beroende på att den upplevs som kostsam, onödigt komplicerad och byråkratisk. Det 
mest slående i undersökningen är att trots detta omfattande och mycket kostsamma 
förändringsarbete, både ur företagens och aktieägarnas perspektiv, tror ingen på en 
reducerad risk för framtida företagsskandaler. 
 
 
6.4 Förväntningar vid en kostnadsförhöjning  
 
Teorier av affärsföretelser menar att organisationer uteslutet eftersträvar maximering 
av vinster och förväntningar av framtida intäkter utgör grunden för accepterande av 
kostnader (Cyert, Dill, March, 1958). Detta innebär att varje kostnadsökning måste 
motiveras med framtida intäkter alternativt kostnadssänkning. Och detta gäller inte 
enbart företagen själva utan också dess intressenter. 
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Genom lagstiftning har SOX orsakat stora kostnadsökningar för svenska bolag som är 
noterade på den amerikanska börsen. Förväntan inom organisationer stiger som 
framgår i Volvo intervjun att den långsiktiga kapitalkostnaden sänks genom att mer 
kvalificerade rapporteringar lämnas ut och tillit från marknaden ökar. De hårda kraven 
som SOX ställer på styrelsen leder också till att kostnaden för styrelsen ökar eftersom 
risken att sitta i en styrelse ökar avsevärt. Marknaden förväntar i sin tur att styrelsen 
sköter sitt arbete och situationen gällande intressekonflikter förbättras. På så vis 
förväntar marknaden sig att det blir säkrare att göra sina investeringar. 
 
Förväntan avseende svensk kod för bolagsstyrning kan förklaras på följande sätt. De 
rådande omständigheterna i det svenska näringslivet har varit utgångspunkten för 
framtagandet av svensk kod för bolagsstyrning. Det anses viktigt att näringslivet 
behöver en god avvägning av lagreglering och självreglering och framför allt tid för 
att etablera förtroende. Marknaden förväntar sig således att de största företagen först 
tillämpa koden och skapar en god sed eller praxis för övriga företag. Den 
rekommenderande karaktären av svensk kod för bolagsstyrning gör också att övriga 
företag faktiskt har tid och frihet att utgå ifrån den egna situationen och bestämma den 
optimala metoden. Kostnadsmässigt har det inte blivit en avsevärd ökning från 
bolagens sida vilket gör att marknaden inte har någon sorts övertro på att alla 
oegentligheter och bedrägerier helt elimineras. 
 
7. Slutsats  
 
I detta kapitel redogörs för de slutsatser författarnas undersökning har frambringat. I 
anslutning till detta ämnar författarna också svara på de forskningsfrågor som 
behandlas i problemdiskussionen samt utforma den hypotes som presenteras i syftet.  
 
 
7.1 Kostnader kontra nyttan 
 
På vilket sätt har de undersökta företagens kostnadsbild ändrats pga 
implementeringen och tillämpningen av SOX och svensk kod för bolagsstyrning? 
Matchar kostnaden nyttan? 
 
Grundat på den presenterade empirin har författarna kunnat utröna att SOX ger 
upphov till en påtaglig kostnadsökning både vad det gäller implementering och det 
löpande arbetet med regelverket. En anledning till detta är att företagen behöver 
anställa interna revisorer för att klara det hårdare dokumentationskravet SOX ställer. 
Dessutom då SOX är en relativt ny företeelse behöver företagen kontinuerligt utbilda 
sina internrevisorer då det knappt finns någon ”färdig” kompetens. Ytterligare en 
kostnad i samband med detta är att företag utöver detta ofta väljer att konsultera eller 
hyra tjänsterna ifrån revisionsbyråer för att driva olika SOX relaterade projekt.  
Den andra anledningen författarna kunnat utröna till varför en implementering och 
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tillämpning av SOX leder till en kostnadsökning, är betoningen på personligt ansvar 
för styrelsemedlemmar. De strängare repressalierna SOX medför för 
styrelsemedlemmar om en eller flera förtroendeposter missköts, innebär en ökad risk. 
Denna riskökning kommer enligt författarnas undersökningar att medföra olika 
kostnadshöjningar. Dessa kostnadshöjningar kan yttra sig i form av ökat 
styrelsearvode, arvode till advokatbyråer samt försäkringskostnader.  
 
En följdfråga till detta är givetvis: motsvarar dessa kostnadsökningar nyttan av SOX? 
 
Nyttan av SOX enligt både empirin och teorin är relaterade till marknadens 
förväntningar på regelverkets förmåga att kunna eliminera oegentligheter och 
bedrägerier i företagen. Ytterligare en nytta tillämpningen av SOX kan medföra är 
reduceringen av företagens långsiktiga kapitalkostnader. Detta då både långivare och 
aktieägare kommer att inhysa en ökad tilltro till företagets förmåga att eliminera risk 
för oegentligheter och bedrägeri. Detta kommer enligt teorin i förlängningen att leda 
till en lättare tillgång till externt kapital i form av ”billigare lån” ifrån långivare samt 
en ökad tilltro från investerare. Effekten blir att företagets framtida kapitalkostnader 
sänks.  
 
Under intervjuerna fann författarna att ingen av de intervjuade personerna trodde på 
att regelverken men framför allt SOX, helt kan eliminera risken för att oegentligheter 
eller bedrägerier uppkommer. Företagsskandaler är en företeelse som alltid kommer 
att förekomma. När nästa skandal sker, riskerar företagen enligt både teorin och 
empirin, att förlora de långsiktiga ekonomiska vinsterna som SOX är avsedd att 
generera.  
 
Detta skulle enligt författarna vara möjligt att tolka som att nyttan med SOX inte 
motiverar kostnaden.  
   
Svensk kod för bolagsstyrning tar hänsyn till de lokala omständigheterna och innebär 
att företagen utgår ifrån sitt befintliga arbetssätt. Ett viktigt bidrag en rekommendation 
medför, enligt empirin, är att hjälpa till att skapa god sed och praxis i näringslivet. 
Även andras aktörer på marknaden kommer att, grundat på författarnas undersökning, 
inspireras av storföretagen i deras tillämpning koden särskilt med tanke på att svensk 
kod för bolagsstyrning inte innebär någon märkbar kostnadsökning. Detta medför att 
förtroendet ökar trots att rekommendationen inte kräver att alla företag följer koden.  
En positiv trend kan då uppstå som en konsekvens av detta, vilket i förlängningen 
innebär att fler företag frivilligt kommer att följa storföretagens exempel i syfte att 
utstråla förtroende och ärlighet. I linje med detta kan författarna dra slutsatsen att 
kostnaden faktiskt motiverar nyttan avseende Svensk kod för bolagsstyrning till 
skillnad från SOX.  
 
7.2 Lagstiftning eller rekommendation? 
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Vilken reglering anser företagen vara optimal? (lagstiftning eller rekommendation) 
 
Det som är positivt med SOX är att den innebär ett helt nytt sätt att arbeta. Dessa 
hårda krav gällande dokumentation och hårda straffsanktioner har faktiskt 
skrämmande effekter och kan till en viss del förebygga ekonomisk brottslighet. 
Däremot är nackdelen med lagstiftningen, att det ger upphov till ett 
legitimitetsproblem och att SOX inte tar hänsyn till kulturella och nationella 
skillnader. Syftet är gott men författarna bedömer att risken är att utformningen av 
systemet kan komma att ge upphov till konflikt, stelbenthet och motstånd. Den 
svenska företagskulturen som innefattar en informell stämning och mindre hierarki 
har alltså svårt att acceptera ett sådant krav på dokumentation och icke tillit. 
 
Det är inte heller enkelt att tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Men som en 
rekommendation har svensk kod för bolagsstyrning öppnat flera möjligheter för 
företagen att analysera och utgå ifrån den egna situationen. God sed och praxis kan 
också etableras successivt på grund av att fler stora företag först tillämpar koden och 
kommer förmodligen visa goda resultat. Svensk kod för bolagsstyrning har tagit sin 
utgångspunkt från svenska förutsättningar, vilket medför mindre motstånd från 
företagens sida. Både företagen och revisionsbyråerna bekräftade under intervjuerna 
den positiva upplevelsen av svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Slutsatsen av den andra frågeställningen är således sådan att företagen tycker att 
svensk kod för bolagsstyrning, som är en reglering av rekommenderande karaktär, är 
den bättre lösningen. 
 
7.3 Författarnas hypotes 
 
I syftet presenteras de ambitioner författarna har att söka utforma en hypotes avseende 
SOX och svensk kod för bolagsstyrning. Efter analysen kan den hypotesen utformas 
på följande sätt; 
 
Det är inte lämpligt att reglera bolagsstyrning och redovisningsinformation genom 
lagstiftning. Företagen kommer att ha en negativ upplevelsebild. Rekommendation är 
däremot lämplig i denna fråga och fler företag kommer att visa positiv upplevelse 
samt viljan att följa efter. 
 
 
8. Kvalitets kontroll 
 
Quality is conformance to requirements (Crosky 1979). 
 
Det finns flera mål som uppsatsen är tänkt att uppnå innan en eventuell 
kvalitetsstämpel kan ges. Detta kapitel är en liten diskussion om undersöknings 
kvalitet och fynd. 
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8.1 Läsarnas egna resonemang 
 
Enligt Crosky (1979) är det viktigt att uppsatsens uppbyggnad tillåter läsarna att dra 
egna slutsatser. Författarna väljer relevanta börsföretag som intervjuobjekten och 
söker nå nyckelpersoner som kan ge en helhetsbild av hur företagen faktiskt upplever 
de två skilda regelverken, lagstiftning SOX och rekommendation svensk kod för 
bolagsstyrning. Intervjufrågorna rör aspekter så som kostnader, löpande arbete, intern 
attityd inom organisationer samt relation med externa revisorer och aktieägarna. 
Huruvida ett regelverk är lämpligt eller ej är en fråga där svaret ligger i ett antal 
nyckelområden. Läsarna betraktas som en allmän intressent som således behöver en 
redogörelse av upplevelser från flera aktörer i frågan för att kunna dra en egen 
slutsats. 
 
8.2 Bidrag 
 
Crosky (1979) menar också att det är viktigt att forskningen skall make a contribution. 
Uppsatsens kärnpunkt bidrar förhoppningsvis till förståelse om varför vissa svenska 
bolag har valt att avregistrera sig från den amerikanska börsen och varför fler svenska 
bolag är på väg mot en tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning. Den hypotes 
författarna kommit fram till att rekommendationer är en mer lämpligt sätt att reglera 
bolagsstyrning samt garantera kvalitén av den finansiella informationer som lämnas ut 
från bolagen kan testas med en kvantitativ metod i framtiden, där fler företag 
involveras och anger vilken upplevelse de haft avseende olika slag av regelverk. 
 
8.3 Vidare forskning 
 
Under författarnas undersökning har det framkommit vissa synpunkter som 
författarna betraktar som överraskande. Det är framför allt utifrån dessa synpunkter 
som följande förslag till vidare forskning härrör; 
 
Att fler företagsskandaler inträffar är bara en tidsfråga. De som begår brott hittar alltid 
incitament och luckor i lagstiftningen för att göra egen vinning. När företagen har lagt 
ner stora resurser för en komplicerad lagstiftning och marknadens förväntan stiger i 
samband med detta, hur mycket tål marknaden vid en eventuell skandal? Kan det 
lagstiftas ännu mer? 
 
Ibland är det mest effektiva sättet att kontrollera hur ett företag mår också det mest 
grundläggande sättet. Det rekommenderas att fokusen läggs på kassaflödesanalys i 
stället för den mångsidiga information företagen lämnar ut. Hur viktiga är 
kassaflödesanalys och andra traditionella mått egentligen? 
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Bilaga 1 
 
Intervju med Tieto Enator AB 
 
Q1: Kan ni sammanfatta på ett kort sätt era strategier kring internkontroll? 
 
Q2: Har ni upplevt förändringar med tanke på dem nya kraven som ställs på er nu? 
Bla sox, svensk kod för bolagsstyrning 
 
Q3: Hur upplever styrelsen de förändringarna och vilka direktiv har ni fått avseende 
intern kontroll? 
 
Q4: har ni tvingats genomgå organisatoriska förändringar som en konsekvens av det 
nya regelverket? Vilken typ av förändringar? 
 
Q5Hur påverkar det nya regelverket ert löpande arbete? 
 
Q6: Har det nya regelverket gett upphov till ökade kostnader inom internkontroll för 
er? 
 
Q7: vad anser styrelsen? Motiverar kostnaden nyttan? 
 
Q8: Hur har samarbetet utvecklats med externa revisorer efter införandet av dem nya 
reglerna? 
 
Q9: Anser du att det nya reglerverket leder till reducerad risk för felaktig 
rapportering? 
 
Q10: Är aktieägarna medvetna om er insats? 
 
Q11: Tror ni att det nya regelverket verkligen bidrar till ett ökat anseende? 
 
Q12: Har ni vidtagit någon åtgärd för att öka medvetenhet generellt i företaget om det 
nya regelverket? 
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Bilaga 2 
 
Intervju med Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Lars Wennberg, Senior Partner 
Niklas Renström, Auktoriserad revisor 
 
Q1: Kan ni på ett kort sätt sammanfatta era rekommendationer avseende 
internkontroll? 
 
Q2: Har SOX och svensk kod för bolagsstyrning bidragit till en ökad 
arbetsbelastning? 
 
Q3: På vilket sätt? 
 
Q4: Vilka direktiv brukar ni ge och hur tas dessa emot av företagen? Var är det 
vanligast att era klienter har brister i den interna kontrollen? 
 
Q5: Vad gör att det blir fel i bokslutet/siffrorna? 
 
Q6: har ÖPWC tvingats genomgå organisatoriska förändringar som en konsekvens av 
det nya regelverket? Vilken typ av förändringar? 
 
Q7: Hur påverkar det nya regelverket ert löpande arbete? 
 
Q8: Har det nya regelverket gett upphov till ökade intäkter för eran del? 
 
Q9: vad anser styrelsen? Motiverar kostnaden nyttan? 
 
Q10: hur har klienterna mottagit detta? 
 
Q11: varför kod? 
 
Q12: största nackdel respektive fördel med svensk kod för bolagsstyrning? 
 
Q13: Hur har samarbetet utvecklats med interna revisorer efter införandet av dem nya 
reglerna? 
 
Q14: Anser du att det nya reglerverket leder till reducerad risk för felaktig 
rapportering? 
 
Q15:Är aktieägarna medvetna om er insats? 
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Q16:Tror ni att det nya regelverket verkligen bidrar till ett ökat anseende? 
 
Q17: Rekommenderar ni era klienter att vidta några speciella åtgärder för att öka 
medvetenheten generellt i företaget avseende intern kontroll. Om ja vilka åtgärder är 
vanligast att ni rekommenderar? 
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Bilaga 3 
 
Intervju med Stockholm Corporate Finance AB 
 
Jon Walberg 
Associate 
 
Frågeställningsunderlag 
Förutsättningarna för intervjun och det är som så att det rör sig om en såkallad 
ostruktuerad intervju där du kan utgå ifrån din egen synvinkel, då frågeformuläret 
endast täcker vissa aspekter av problematiken. Intervjun kommer att genomföras som 
ett ganska fritt samtal. Beräknad tid för detta är ca en timme. 
 
Q1: Har SOX och svensk kod för bolagsstyrning bidragit till en ökad 
arbetsbelastning? 
Har ni mäkrt av förändrigen? 
 
Q2: vad anser styrelsen? Motiverar kostnaden nyttan? 
 
Q3: Var är största risken? 
 
Q4: Största fördel? 
 
Q5: Anser du att det nya reglerverket leder till reducerad risk för felaktig 
rapportering? 
 
Q6: Är aktieägarna medvetna om er insats? 
 
Q7:Tror ni att det nya regelverket verkligen bidrar till ett ökat anseende? 
 
Q8: Vad tror du era klienter anser om Kodens fokus på ”comply or explain” etik? 
 
Q9: På vilket sätt kommer detta påverka ftgs löpande arbete 
 
Q10: Hur har sammarbetet utvecklats med interna revisorer efter införandet av dem 
nya reglerna? 
 
Q11:Hur göra istället för svensk kod för bolags styrning? 
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Bilaga 4 
 
Intervju med Volvo AB 
 
Kenneth Jensen, Manager Warrantee Audit 
 
1) Vad är avdelningen Warrantee Audit? Vilka regelverk tillämpar ni nu? 
 
2) Vad är det som karaktärisera SOX tillämpning i ert arbete? 
 
3) Varför är det viktigt med SOX? 
 
4) Är hela företaget medvetet om regelverket? 
 
5) Har det blivit kostnadsökning i samband med SOX och hur tror ni 

kostnadsutvecklingen kommer att se ut i framtiden? 
 
6) Vad tycker ni om SOX? Fördelar och nackdelar? 
 
7) Hur ser styrelsens attityd ut? 
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Bilaga 5 
 
Intervju med KPMG 
Lena Stämmgård, Senior Manager Internal Audit 
 
1) Vad är samband och skillnad mellan SOX & svensk kod för bolagsstyrning? 
Intrenkontroll största samband 
 
2) Vad är det som karaktärisera SOX&kod, dvs vad är det viktigaste delarna i dem? 
 
3) Vad är företags attityd till de 2 regelverken? Dels svenska bolag som har både sox 
och Svensk kod för bolagsstyrning, dels bolag som enbart följer kod. 
 
4) Har SOX och svensk kod för bolagsstyrning bidragit till en ökad arbetsbelastning? 
Har det nya regelverket gett upphov till ökade intäkter för eran del? 
 
5) Vilka direktiv brukar ni ge och hur tas dessa emot av företagen? Var är det 
vanligast att era klienter har brister i den interna kontrollen? 
 
6) Hur påverkar det nya regelverket ert löpande arbete? 
 
7) Vad anser styrelsen? Motiverar kostnaden nyttan? 
 
8) Vad är den största för respektive nackdelen med Svensk kod för bolagsstyrning 
respektive SOX? 
 


