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SAMMANFATTNING 
Företagsskandalerna som till exempel Enron och Worldcom medförde att näringslivet i USA 
krävde strängare och tydligare redovisningsregler för företag. Resultatet av detta blev Sarbanes-
Oxley Act, SOX, som lagstiftades år 2002. Lagen gäller för alla företag registrerade hos US 
Securities and Exchange Commission, SEC, vilken motsvarar Sveriges Finansinspektion. Detta 
inkluderar även dotterbolag vars moderbolag är registrerade. För Sveriges del påverkar detta ett 
tjugotal helägda svenska företag samt ett tusental dotterbolag. Även Sverige har drabbats av 
diverse företagsskandaler som kan ha kommit att påverka nuvarande lagar och rekommendationer. 
I juli 2005 infördes rekommendationen Svensk kod för bolagsstyrning, Koden, som företag på 
Stockholmsbörsens A-listan och en del företag på O-listan ska följa. Både SOX och Koden 
bygger på COSO-modellen vid tillämpandet av intern kontroll. Modellen är ett internationellt 
vedertaget ramverk som innehåller ett antal komponenter som företagen förväntas följa för att 
uppnå en bra intern kontroll. Dock är varken SOX eller Koden i sig särskilt detaljerad berörande 
avsnittet om intern kontroll. Detta skapar därför mycket tolkningsutrymme för vad en bra intern 
kontroll egentligen är. Utöver detta är revisorerna måna om att så mycket som möjligt ska 
granskas då de inte vill ge ett felaktigt utlåtande i sin revisionsberättelse. Detta har delvis sin 
grund i de krav organet Public Accounting Oversight Board, PCAOB, ställer på revisorerna. 
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån implementeringen av SOX och då med fokus på intern kontroll 
enligt COSO-modellen, undersöka vilka fallgropar svenska företag bör undvika vid tillämpningen 
av Koden. Utifrån den empiriska undersökningen har vi som mål att ta fram ett antal riktlinjer för 
hur företag kan effektivisera arbetet med Koden. 
 
Undersökningen, som utgjordes av dels intervjuer och dels enkäter, resulterade i 6 stycken 
respondenter efter ett beräknat bortfall. De tillfrågade kan nu i efterhand peka ut ett antal faktorer 
som påverkat det omfattande SOX-arbetet och som med dagens kunskap skulle kunna ha 
hanterats annorlunda. Fallgroparna bestod av bl.a. av företagsledningens engagemang vid 
tillämpningen av lagen. Om inte ledningen inser vikten av lagen och dess betydelse blir det desto 
svårare för resten av organisationen att anamma den. I samband med detta är det viktigt att 
medarbetarna utbildas för att förstå syftet med lagen. Utgångspunkten med implementeringen har 
visat sig vara att företagen bör planera arbetet på grundligt sätt för att på ett smidigt sätt kunna 
tillämpa lagen utan att onödigt mycket resurser tas i anspråk. Företagen bör även ha COSO-
modellen i baktanke men endast använda den som ett ramverk för annars finns det risk att tappa 
fokus och därmed koncentrera sig på detaljer istället för se till helheten. Detta medför även att 
antalet kontroller kan minimeras vilket även minskar dokumentationen som är den största delen 
av det ändrade arbetssättet med lagen. Företagen anser att ett logiskt helhetsperspektiv bör vara 
utgångspunkten med arbetet för att genomföra det så effektivt som möjligt.  
 
Fallgroparna kan tillämpas på arbete med Koden för att minimera kostnaderna och göra arbetet 
effektivare. Det sker först och främst genom att i ett tidigt skede planera implementeringsarbetet. 
Detta förhindrar att ett förhastat arbete genomförs. I planeringsfasen är det önskvärt att ledningen 
tar ansvar och visar organisationen hur pass betydelsefullt arbetet verkligen är. Arbetet leder trots 
allt även till en generellt bättre bolagsstyrning. Att sektion 404 om intern kontroll är den mest 
omfattande delen av SOX råder det ingen tvekan om bland respondenterna. Eftersom inga tydliga 
riktlinjer ges i lagen ökar risken för att alltför många och inte alltid nödvändiga kontroller utförs. 
Därför är en centralisering av arbetet essentiell för att utifrån en helhetssyn selektera ut de mest 
relevanta riskerna och kontrollerna i företaget. Även dokumentationen reduceras när antalet 
kontroller blir färre. Företagen bör inte koncentrera sig på att följa rekommendationen till punkt 
och pricka då de löper risk att tappa fokus på själva affärsverksamheten. Det är föredömligt om 
ledningen kan anamma Koden på ett sätt som genomsyrar hela verksamheten. Det är svårt att veta 
hur rekommendationen kommer att utvecklas men vi anser att de fallgropar som har tagits fram i 
studien är en god vägledning till företag som är i implementeringsfasen av Svensk kod för 
bolagsstyrning.  
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1. INLEDANDE PRESENTATION 

Kapitlet inleds med en bakgrund som ger en förståelse för ämnet och följs av problembeskrivning som 

utmynnar i uppsatsens syfte. Avslutningsvis följer tillvägagångssättet för arbetet och upplägget på 

uppsatsen i en disposition. 

 

1.1. Bakgrund 

De senaste årens företagsskandaler har skakat affärsvärlden och inneburit att intressenternas 

förtroende i företagen har försvagats. Den italienska livsmedelskoncernen Parmalat 

förfalskade bl.a. bankkorrespondens och fakturor samt upprättade skalbolag i diverse 

skatteparadis. (Dagens Industri, 2005) Även de amerikanska företagen Enron och Worldcom 

försattes i konkurs efter att ha gjort sig skyldiga till bedrägeri, konspiration samt förskönat 

bokföringen vilket blåste upp vinstsiffrorna (TT, 2005). Dessa skandaler har skapat en 

betydande etikdebatt i USA där intressenterna krävt strängare redovisningsregler för 

börsnoterade företag. (TT, 2006) Liknande krav har även uppkommit i Sverige efter bl. a. 

Skandiaskandalen där bedrägeri och oegentligheter också förekommit (Svenska Dagbladet, 

2004, s.44) 

 

Efter företagsskandalerna i USA infördes nya amerikanska redovisningsregler som fick 

namnet Sarbanes-Oxley Act, SOX. Huvudsyftet enligt förespråkarna är att investerarnas 

förtroende för marknaden ska stärkas (Balans, 2005). SOX utformades år 2002 och är numera 

en lag för alla företag som är registrerade hos U.S. Securities and Exchange Commission, 

SEC, vilket motsvarar Sveriges Finansinspektion. Detta inkluderar även ett tjugotal helägda 

svenska företag. Även dotterbolag till amerikanska företag måste tillämpa lagen. Den interna 

kontrollen ligger i fokus där ledningen är ytterst ansvariga för alla händelser i bolaget. 

Reglerna kring den interna kontrollen är i sig inte särskilt detaljerade men dess tolkningar och 

vägledningar har gjort dem mycket omfattande och detaljrika där lite utrymme finns för eget 

initiativtagande. Lagen kräver även att företagen har en fungerande bokslutsprocess där varje 

ansvarsområde kan definieras och där personligt ansvar kan särskiljas. SOX innehåller 

mycket höga krav på dokumentation där inget får gå obemärkt förbi utan att skrivas ned samt 

att dokumenterade kontrollfunktioner finns i alla bolagets processer. (Dagens Industri, 2005) 
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De nya amerikanska reglerna har även influerat Sverige till att skapa skärptare regler. Den s.k. 

Kodgruppen med Erik Åsbrink i spetsen har nu utformat rekommendationen Svensk kod för 

bolagsstyrning, Koden, som infördes den 1 juli 2005. Koden är frivillig till skillnad från SOX 

och omfattar bolag noterade på börsens A-lista samt O-listan med ett marknadsvärde 

överstigande 3 miljarder kronor. (Balans, 2006) Koden följs av principen �följ eller förklara� 

vilket innebär att bolag kan avvika från reglerna men måste då ange en förklaring i 

årsredovisningen (SOU 2004:46, s.10-11). Liksom i SOX är intern kontroll ett av de 

viktigaste inslagen i Koden. Dock ges ingen utförlig vägledning i Koden om hur en 

fungerande intern kontroll bör vara utformad (Dagens Industri, 2004). Det avsnitt i Koden 

som behandlar intern kontroll beskriver endast att styrelsen årligen ska avge en rapport om 

bolagets interna kontroll över hur den finansiella rapporteringen är organiserad (FAR info, nr 

1 2006). I årsredovisningen ska tydligt anges vilka rapporter som formellt granskats av 

revisorn samt vilka regelverk dessa rapporter är grundade på. Regeln kan ses som 

en �varudeklaration� där redovisningen ska ge säkerhet och trovärdighet för investerarna 

(Balans, 2005). 

 

Trots att Koden inte ger en direkt vägledning angående den interna kontrollen finns etablerade 

och vedertagna ramverk som både styrelsens rapportering samt revisorns granskning som 

företagen förutsätts utgå ifrån. Ett internationellt etablerat ramverk är The Committee of 

Sponsoring Organizations of Treadway Commission, COSO. (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, webbplats) Både SOX och Kodens interna 

kontrolldel bygger till stor del på denna modell.  

 

1.2. Problemområde 

Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för bolagsstyrning är båda till viss del en följd av 

tidigare bolagsskandaler som påverkat näringslivet internationellt. Den stora skillnaden 

mellan dessa är att SOX är lagstadgad och Koden endast en rekommendation. Vissa 

organisationer har tagit ansvaret för att standards har utformats. Bland annat har Public 

Company Accounting Oversight Board, PCAOB, som granskar revisorer utarbetat mallar för 

revisorer (Svenska Dagbladet, 2005, s.46). Revisorerna ställer därför i sin tur stora krav på 

företagen som de granskar. Denna syn på utvecklingen av regelverken kan anses vara konsult- 

och revisionsdriven vid en hårddragning. Problemet som kan uppstå utifrån detta kan vara att 

företag utför en mycket noggrann granskning utan att det egentligen inte anses vara riktigt 
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befogat. (Balans, 2005) Vägledningen som utformats för SOX kräver att varje område ska 

granskas in i minsta detalj. Denna detaljrika granskning kan leda till dubbelarbete då 

kontrollerna blir för omfattande och vilket gör det svårare att se helheten. Utifrån detta har 

inga klara riktlinjer upprättats utan stort utrymme för tolkning blir därmed ett faktum även vid 

tillämpningen av Koden. 

 

Implementeringen av SOX började under år 2004 och har varit otroligt kostsam och krävande. 

Lagen bygger på att varje område i redovisningen och förvaltningen ska detaljgranskas 

oberoende av varandra vilket kan leda till att det blir ineffektivt. En av de största delarna i 

implementeringen av SOX har visat sig vara sektionen om intern kontroll, 404. (Balans, 2005) 

Även debatten kring intern kontroll har tagit stor plats vid tillämpningen av Koden som skulle 

ske efter halvårskiftet 2005. FAR och Svenskt Näringsliv har givit ut en vägledning till hur 

implementeringen kan ske. I denna liksom i SOX finns angivet hur en granskning av den 

interna kontrollen kan se ut och vilket ansvar styrelsen respektive verkställande direktör har i 

den finansiella rapporteringen. Både Kodens och SOX:s angivelser för hur den interna 

kontrollen bör genomföras bygger på COSO-modellen som har utvecklats till att bli en 

internationellt vedertagen modell. (FAR, Svenskt Näringsliv, 2005) Modellen innehåller fem 

komponenter inom internkontroll som alla måste uppnås om kontrollen ska anses vara 

acceptabel (COSO, 2005). Modellen är mycket teoretisk och detaljerad vilket utgör den till en 

användbar modell. Dock måste det ifrågasättas om företagen har möjlighet och resurser till att 

tillämpa modellen fullt ut utifrån de anspråk SOX och Koden har kommit att ställa.  

 

Eftersom Koden inte har samma strikta riktlinjer som SOX-implementeringen har kommit att 

innehålla kan det leda till att rekommendationen formas efter regelverket. Flera anledningar 

kan ligga bakom detta. Dels har Sverige inte haft något direkt praxis huruvida intern kontroll 

bör se ut i näringslivet vilket kan göra det svårt att veta hur den bör utformas. Dels är det en 

fördel om Koden liknar SOX eftersom det lättare kan locka utländska investerare att gå in på 

den svenska marknaden. Det har ännu inte publicerats några direkta utvärderingar av hur 

svenska företag har upplevt implementeringen av SOX. Problemet kan då här bli att 

tillämpningen av Koden utformas efter praxis av lagen utan att det utvärderas till ett idealiskt 

tillvägagångssätt för bolagsstyrning. Det blir därför intressant att ta reda på hur tillämpningen 

av SOX har utförts och vad som inte visat sig varit effektivt. Då tänkbarheten finns att 

företagen använder sig av hur lagen implementerats måste det finnas en del fallgropar som de 

kan undvika när de implementerar Koden. Eftersom den interna kontrollen är en mycket stor 
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del är en annan intressant aspekt att se hur kontrollerna inom den sektionen har genomförts. 

Denna utvärdering av lagen kan sedan appliceras på hur den svenska rekommendationen kan 

genomföras på ett så föredömligt sätt som möjligt. 

 

Utifrån detta har följande frågeställningar formulerats: 

• Varför skapar sektion 404 om intern kontroll merarbete vid implementeringen av 

SOX? 

• Hur arbetar företagen med COSO-modellen i arbetet med intern kontroll? 

• Vad har varit effektivt respektive ineffektivt med implementeringen av SOX samt vad 

hade kunnat göras annorlunda? 

• Hur är dessa frågeställningar tillämpbara på arbetet med Koden?  

 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån implementeringen av Sarbanes-Oxley Act och med fokus 

på intern kontroll enligt COSO-modellen, undersöka vilka fallgropar svenska företag bör 

undvika vid tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning. Utifrån den empiriska 

undersökningen vill vi ta fram ett antal riktlinjer hur arbetet med Koden kan göras effektivt.  

 

1.4. Tillvägagångssätt 

Vi har för avsikt att studera implementeringen av Sarbanes-Oxley Act och analysera vad som 

kan undvikas vid tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning. I den empiriska 

undersökningen granskas endast företag som tillämpar SOX. Denna avgränsning har gjorts för 

att vi sedan ska analysera hur resultatet av detta kan komma att bli tillämpbart på Svensk kod 

för bolagsstyrning. Det är även ett faktum att tillämpningen av Koden inte har kommit lika 

långt då resultatet inte behöver redovisas förrän inför bokslutet per 2006. Vi antar att 

implementeringen av SOX har kommit så pass långt att det går att utkristallisera vissa 

fallgropar. Ytterligare en avgränsning har varit att endast titta på svenska företag som måste 

tillämpa SOX då vi både har varit i kontakt med helägda svenska företag men även 

dotterbolag till utländska företag. Det blir i och med detta en mer väsentlig jämförelse med 

företag som tillämpar Koden. Vi har endast resurser till att träffa företag som verkar i 

Stockholmsområdet. Övriga respondenter har kontaktats via telefon eller genom ett 

djupgående frågeformulär. 
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1.5. Disposition 

 
 
 Kapitel 1. Inledande presentation 

Uppsatsen inleds med att beskriva aktuella problem rörande området vilket  
slutligen mynnar ut i uppsatsens syfte.  

  
  
 
  
 Kapitel 2. Metod 

Metodkapitlet beskriver vårt tillvägagångssätt med arbetet av uppsatsen för  
att kunna uppfylla syftet samt att generera den information som krävs.  

  
  
 

 
Kapitel 3. Referensram 

 Avsnittet behandlar aktuella teorier som berör uppsatsen syfte som exempel- 
vis Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för bolagsstyrning. Denna referens- 
ram ligger till grund till för vad som presenteras i efterföljande kapitel.   

  
 
 

 
Kapitel 4. Implementeringen av regelverken 
Här diskuteras inledningsvis intern kontroll internationellt sett samt hur det  
fungerar i Sverige. Därefter presenteras arbetet med implementeringen av  
de båda regelverken utifrån redan existerande källor.  

 
  
 

 
Kapitel 5. Empiri 
Den empiriska undersökningen finns sammanställd i detta kapitel med  
utgångspunkt i de frågeställningar som utgör problemdiskussionen och syftet. 

  
 
 

 
Kapitel 6. Analys 
I detta kapitel knyts referensramen samman med empirin. Det vi vill  
åstadkomma i detta avsnitt är att föra en analytisk diskussion med  
utgångspunkt i undersökningen utifrån de fakta som vi presenterat. 

  
 
 
 

Kapitel 7. Slutsats 
Här uppvisas de riktlinjer vi tagit fram om hur arbetet med tillämpningen  
av Koden kan göras effektivare utan att onödiga resurser tas i anspråk.  
Slutsatserna grundar sig på analysen samt utifrån tidigare kapitel.  
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2. METOD 

Metodkapitlet beskriver hur strukturen för uppsatsen är upplagd med början i hur vi valt 

ämnesområde samt hur informationsinsamlingen har gått till. Därefter följer hur informationen har 

bearbetats samt vad den har mynnat ut i vilket slutligen följs av källkritik. 

 

2.1. Intresseområde  

Sarbanes-Oxley Act har under den senaste tiden blivit väldigt uppmärksammad som en följd 

av ett antal omtalade företagsskandaler. Eftersom en rad svenska företag genom registrering 

hos U.S. Securities and Exchange Commission också måste tillämpa lagen har det varit även 

varit av intresse att sätta sig in i vad lagen betyder och kräver. Även Svensk kod för 

bolagsstyrning har fångat vårt intresse eftersom den infördes förra året och i viss mån bygger 

på SOX. Vår utgångspunkt med denna uppsats var att skriva om både SOX och Koden. Vi 

kontaktade ett antal personer på en stor revisionsbyrå för att få tips om lämpliga infallsvinklar 

på ämnet. Efter ett möte med revisorn Ingemar Lock på Ernst & Young fick vi tips på hur vi 

kunde skriva om de båda områdena utan att uppsatsen blev en ren teoretisk jämförelse. 

Resultatet utav detta utmynnade att undersöka om företagen stött på fallgropar under 

implementeringen av SOX som möjligtvis kan undvikas vid tillämpningen av Koden.  

 

2.2. Kvalitativ metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod eftersom detta tillvägagångssätt ger en djupare 

förståelse av problemet som undersöks. Fördelar med denna typ av datagenerering är att en 

helhetsbild lättare kan utkristalliseras. Det kan även bidra till en bättre uppfattning om ämnet. 

(Holme, Solvang, 1997, s.75 ff.) Detta hade inte varit möjligt vid en kvantitativ metod. En 

sådan metod kräver även färdiga svarsalternativ för respondenten vilket var svårt för oss att ge 

då vi inte visste hur företagen praktiskt arbetade med implementeringen av SOX. Vi ville 

istället ha så öppna och djupgående frågor som möjligt för att få respondenterna att fritt 

berätta om arbetet och deras åsikter om SOX. Nackdelen med en kvalitativ metod är risken att 

tappa fokus under intervjun. Det är lätt att hamna på sidospår och diskutera andra delar av 

området som inte är aktuellt för syftet. Dock har denna metod varit det bästa alternativet för 

vår uppsats för att just få en större förståelse för hur lagen påverkar svenska företag och deras 
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dagliga arbete. Eventuella utsvävningar från de ursprungliga frågorna har bidragit till en 

bredare och mer djupgående undersökning.   

 

2.3. Datainsamling 

Utgångspunkten för datainsamlingen var att öka våra kunskaper om både SOX och Koden 

dels genom att studera lagen och rekommendationen i sig men även genom artiklar som 

publicerats om de båda. Utifrån detta gavs en möjlighet att ta till sig dels kritik mot lagen och 

rekommendationen men även positiva resultat som följer av implementeringen. Allt eftersom 

insamlingen av data fortlöp har vi kritiskt granskat och selekterat ut det material vi anser vara 

relevant för just vårt syfte för att för att få en sammanhängande och intressant uppsats. 

(Davidsson, Patel, 1994) 

 

2.3.1. Sekundär- och primärdata 

Utgångspunkten för att sätta oss in i ämnet var att studera sekundärdata och därmed skaffa oss 

kunskaper om lagen och rekommendationen. Dessa källor är framtagna för att syfta till 

studiens problemställning (Lundahl, Skärvad, 1999, s.131 ff.). Vi tog del av publicerade 

artiklar genom att främst använda oss av Stockholms universitets databaser. Information om 

SOX fick vi framförallt fram genom engelska vetenskapliga artiklar medan artiklar om Koden 

uteslutande gick att finna på svenska. Vi har även använt oss av Internet, däribland några av 

de större revisionsbyråernas hemsidor för att ta del av deras kommentarer och kunskap om 

både lagen och rekommendationen. Eftersom SOX är någorlunda komplex och framförallt 

omfattande har vi besökt ett antal hemsidor dels för forum om lagen och dels hemsidor för de 

olika organ som är viktiga när man talar om lagen. Information om COSO-modellen har 

genererats från olika håll för att få så många olika vinklar på området som möjligt. Dock har 

webbplatsen för The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission, 

COSO, varit en stor och viktig informationskälla. Ändamålet med sekundärdatan är främst att 

ge läsaren en uppfattning till vad som senare presenteras i underökningen. Alla delar i 

referensramen behandlas inte ingående i senare kapitel utan skapar en grund till förståelsen 

med arbetet i helhet.  

 

Primärdata är en förstahandskälla (Holme, Solvang, 1997, s.132) och vi valde att använda oss 

av intervjuer, telefonintervjuer och enkäter. Dessa typer av primärdata eller en kombination 
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av dessa är dominerande (Eriksson, Wiedersheim, 1999, s.84). Vi valde denna utgångspunkt 

för att utifrån hur företagen upplever implementeringen av SOX kunna analysera arbetets 

fallgropar. Vi gjorde sedan en analys av hur dessa fallgropar kan påverka arbetet med att 

tillämpa Koden. Vid intervjutillfällena har vi fått möjlighet att gå in mer på djupet medan 

enkäterna har bidragit med kompletterande information. Frågorna i de respektive metoderna 

är direkt hänförbara till uppsatsens syfte och går att analysera utifrån den frågeställning som 

är ställd. 

 

Kombinationen av sekundär- och primärdata har givit oss en ordentlig plattform för att kunna 

göra en analys som både känns trovärdig och relevant. De båda måste finnas för att ge läsaren 

en teoretisk förståelse för att sedan leda in på analysen av det empiriska materialet som 

mynnar ut i en slutsats utifrån uppsatsens syfte.  

 

2.4. Val av respondenter 

Eftersom vår utgångspunkt är att ta fram fallgropar med implementeringen av SOX hade vi 

endast för avsikt att intervjua företag som måste tillämpa lagen. Vi var framförallt 

intresserade av helägda svenska företag som är registrerade hos SEC. Vi ville veta hur lagen 

påverkar svenska företag för att därefter kunna se om fallgroparna går att undvika vid 

tillämpningen av Koden för de företag som måste tillämpa rekommendationen. Dock återfinns 

empiriskt material från ett dotterbolag eftersom vi fann det relativt svårt att få stora 

internationella företag att ha tid att ställa upp. 

 

Det är ett cirka tjugotal svenska företag som är registrerade hos SEC och utifrån dessa utgick 

vi från ett totalurval. Anledningen till detta var att vi räknade med att alla företag inte skulle 

ha tid eller möjlighet att ställa upp på en intervju. Resultatet av urvalet gav ett beräknat 

bortfall. Allt eftersom intervjuerna fortlöpte uppnådde vi en mättnadskänsla på de svar vi 

erhöll. Detta resulterade i att vi slutligen nöjde oss med sex respondenter. Fler respondenter 

hade troligen givit mycket liknande svar vilket inte hade bidragit till utvecklingen av 

uppsatsen. Resultatet av intervjuerna presenteras i kapitel 5 som en sammanställning av de 

olika respondenternas ståndpunkter.  
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2.5. Intervjuförfarande 

Eftersom vi kontaktade ett tjugotal företag som var aktuella för den empiriska undersökningen 

valde vi från början att använda oss av enkäter med relativt öppna frågor. Detta medförde 

dock två problem. Först och främst insåg vi att frågorna var av för teoretisk karaktär vilket 

gjorde det svårt för företagen att svara på frågorna utan vidare förklaring och följdfrågor. 

Detta medförde även att några företag ansåg att det skulle ta avsevärt lång tid att svara på dem. 

Vi ändrade därför riktlinje och bestämde istället träff med ett antal av företagen. Vi använde 

oss av frågeformuläret som utgångspunkt och underlag för intervjuerna men följde inte det 

slaviskt. Istället diskuterade vi kring ämnet och hur företagen har arbetat med 

implementeringen av SOX. Genom intervjuerna fick vi möjlighet att ställa följdfrågor samt 

frågor vi tidigare inte tänkt på vilket inte skulle vara möjligt genom enkäten. Allteftersom 

intervjuerna fortskred modifierade vi frågorna för att de skulle bli så användbara och 

informationsuttömmande som möjligt. Två företag har svarat på den öppna enkäten via 

elektronisk post enligt deras önskemål. Detta har skett i de fall det geografiska läget har varit 

ohanterbart. Denna information har varit av varierande utförlighet men vi har sett det mest 

som ett komplement till de intervjuades ställningstagande. Respondenterna har i många fall 

svarat likartat oavsett intervjuer eller enkäter. En skillnad som kan utmärkas är att svaren i 

enkäterna har varit mer komprimerande.  

 

Intervjuerna har utförts med en person som är ansvarig för arbetet med SOX eller personer 

som ingår i det centrala projektteamet. Vi har båda antecknat under tiden för att få så 

rättvisande information som möjligt. Denna har vi sedan renskrivit tillsammans snarast efter 

avklarad intervju för att inte förlora värdefull upplysning. Vi har arbetat enligt denna metod 

tidigare och vi anser att det är ett relativt lätt och tidseffektivt sätt att arbeta som ändå 

genererar en komplett information. Enkäterna har skickats via elektronisk post då ett antal 

respondenter som svarade fort ansåg att det var en effektiv och snabb metod. Vi har även 

smidigt kunna kontakta de tillfrågade för eventuella följdfrågor. 

 

2.6. Studiens tillförlitlighet 

Uppsatsen tillförlitlighet avgörs huruvida informationen är reliabel och valid. Begreppen 

innebär dels huruvida undersökningen ger samma resultat om den utförs vid flera tillfällen 

och dels vilken grad det material som insamlats mäter det som avses att mäta (Bryman, 2001, 
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2.86-88; Eriksson, 1999, s.38). Vi har utifrån den empiriska undersökningen fått fram de svar 

som önskats för att kunna uppfylla vårt syfte med uppsatsen. Detta innebär att resultatet av 

undersökningen överensstämmer med vad vi ursprungligen hade i åtanke att undersöka vilket 

betyder att företagen har besvarat de frågor och funderingar vi haft om arbetet med 

implementeringen. Vi kan i och med detta påstå att vår undersökning är tillräckligt valid. Det 

är svårt att dra generella slutsatser eftersom vi inte utfört en totalundersökning utan endast 

haft 6 respondenter utav ett tjugotal. Utifrån de sex svaren kan vi dock dra ett antal slutsatser 

eftersom svaren vi erhållit varit likartade. Eventuellt har tidpunkten för vår undersökning viss 

betydelse för de svar vi fått beroende på i vilket skede företagen befinner sig i vid arbetet med 

lagen. Om några år kanske företagen har helt andra åsikter om vad som kunde ha gjorts 

annorlunda under implementeringen p.g.a. faktorer som uppstår efterhand. 

 

2.7. Käll- och metodkritik 

Källkritik är en urvalsmetod där forskaren bedömer det material som samlats in genom att 

rensa bort det som inte är bra och behålla det som anses vara acceptabelt och till användning 

för undersökningen (Eriksson, 1999, s.151). De källor som använts i uppsatsen har varit 

vedertaget material som vi anser har en pålitlig grund. Vi har under arbetets gång 

kontinuerligt återkopplat informationen som erhållits till uppsatsens syfte. Visst material kan 

dock vara subjektivt, vilket vi är medvetna om, och vi har därför använt oss av flera källor för 

att det ska bli mer trovärdigt. Det finns även möjlighet att viss subjektivitet förekommit i vår 

selektering av de fakta som lyfts fram både när det gäller referensramen samt den empiriska 

undersökningen. Detta med anledning av viss information som vi vill lyfta fram som relaterar 

till syftet. Metodkritik granskar den metod författaren använt i arbetet och bör vara så 

anpassad som möjligt för studiens ändamål (ibid). Uppsatsens metod har övervägts och 

förfinats under hela arbetet allteftersom den empiriska informationen har inhämtats. Den 

främsta anledningen till detta är att vi ändrade vår utgångspunkt från att endast använda 

enkäter till att kombinera detta med intervjuer för att få möjlighet till en större förståelse för 

området och de problem vi diskuterar.  
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3. REFERENSRAM 

Denna del av uppsatsen behandlar den teoretiska referensramen. Vi inleder med att beskriva om 

bolagsstyrning i stort för att sedan gå in på mer specifika regler och rekommendationer inom 

Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för bolagsstyrning. Kapitel avslutas med COSO-modellens 

infallsvinkel på intern kontroll.  

 

3.1. Corporate Governance 

Corporate governance är det internationella namnet på vad vi i Sverige kallar för 

bolagsstyrning. Det skiljer sig väsentligt beroende på i vilken del av världen man befinner sig. 

Den kontinentala modellen med Europa och främst Tyskland i spetsen kommer ursprungligen 

från civilrätten och är baserad på regler och nedskrivna lagar. Den har en mer koncentrerad 

ägarstruktur. Den angloamerikanska modellen där England har varit ledande är däremot 

byggd på sedvänja och praxis. Där är å andra sidan ägarstrukturen mer utspridd. Det skiljer 

även i det avseende att på den angloamerikanska marknaden finns fler offentliga 

uppköpserbjudanden, detta förekommer knappt i de kontinentala länderna. En ytterligare 

viktig skillnad är att den angloamerikanska � modellen har bolagsstämman som högst 

beslutande organ medan stämman i den kontinentala modellen har ytterst begränsat inflytande. 

(SOU 2004:46, s.11-13; Smith, s.67 ff.) Den grundliggande strukturen påverkar i stor grad hur 

lagar och regler utformas i respektive land.  

 

3.1.1. Den svenska bolagsstyrningsmodellen  

Bolagsstyrning handlar främst om att bolag ska drivas i ägarnas intresse. Detta har blivit en 

allt mer viktig del särskilt i marknadsnoterade bolag där ägarna inte har möjlighet att vara 

med i ledningen av bolaget. Svensk bolagsstyrning bygger på tre olika områden, dessa är 

lagar, självreglering och praxis. De lagar som framför allt används är Aktiebolagslagen, 

Bokföringslagen samt Årsredovisningslagen. Den svenska modellen kan anses ligga mellan 

den angloamerikanska och kontinentaleuropeiska modellen (SOU 2004:46, s.13). Modellen 

för hur bolagsstyrning ser ut i Sverige innehar fyra olika intressenter som sammanstrålar i 

bolagsstämman. Dessa är ägare, styrelse, verkställande direktör samt företagets externa 

revisorer. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i bolaget. Stämman hålls minst en 

gång om året då det beslutas om styrelseledamöter, ansvarsfrihet till företagsledning etc. 



Varning för fallgropar!
 

 12

Företagets styrelse verkar främst för att se till att intressena efterlevs. Styrelsen har 

befogenhet att genomföra detta självständigt men stämman är ytterst ansvarig och kan avsätta 

ledamöterna på en extra bolagsstämma. Den verkställande direktören är tillsatt av styrelsen 

för att sköta den löpande förvaltningen av bolaget. (ABL, 8:3-4) Revisorerna har till uppgift 

att granska bolagets finansiella rapporter samt att kontrollera ledningens förvaltning. Dessa är 

externa och ska vara oberoende. Främsta syftet är att rapportera till ägarna men även till att ge 

styrelsen information om hur den verkställande direktören förvaltat bolaget. (ABL 10:3; 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, webbplats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Kollegiet för svensk bolagsstyrning, webbplats 

3.1.2. Agentteorin 

Utgångspunkten i agentteorin är att aktörerna är rationella och nyttomaximerande. Teorin 

fokuserar på aktörer inom redovisningsområdet och utgörs av s.k. agenter och principaler. 

Relationerna är ofta konfliktartade där agenterna agerar på bekostnad av principalerna för att 

öka sin egen nytta. Exempelvis väljer agenten, t.ex. företaget, en redovisningsmetod som 

förväntas ge högre vinst om dennes ersättning på något vis relaterar till vinstnivån. (Artsberg, 

2005, s.84) Principalen, t.ex. aktieägarna, är endast intresserade av de finansiella 

avkastningarna som uppkommer genom deras investeringar i företaget (Anthony, 

Govindarajan, 2001, s.523). 

 

För att undvika att agenten agerar i strid mot principalens intressen har revisorn, som väljs på 

företagets bolagsstämma, till uppgift att kontrollera agenten för principalens räkning. 

Principalen använder sig av redovisningsinformation för att själv kunna kontrollera att 

agenten uppnår verksamhetens mål. När revisorn tillsätts ingår denne ett kontrakt med 

bolagets ägare och innebär att revisorn ska granska företagets redovisning och förvaltning. 
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Revisorn har en viktig roll i agentteorin då den främsta uppgiften är att granska agentens 

tillförlitlighet. Detta utgör i sin tur en bas för principalens kontrakt med andra agenter. 

(Macintosh, 2003) 

Revisor 
 

 

 

 

 

 
Agenten (bolagets ledning) Principalen (aktieägarna) 

Figur 2: Egen 

 

Agentteorin utgör grunden för bolagsstyrning då ägande och ledning skiljs åt i större 

börsnoterade bolag. Spritt ägande kan leda till att företagen tappar fokus på att leda bolaget i 

enlighet med ägarnas intresse. Detta beror på ledningen och ägarna ofta har spridda intressen 

med tanken på risktagande och ersättning. Bolagsstyrning handlar i grund och botten om att 

driva företag, som inte leds av sina ägare, med deras ägares intressen i fokus. (Balans, 2006)  

 

3.2. Sarbanes-Oxley Act 

Till följd av de mycket omtalade redovisningsskandalerna i USA arbetade Paul Sarbanes och 

Mike Oxley fram en lag som president George Bush skrev under den 30 juli 2002. Lagen kom 

att kallas Sarbanes-Oxley Act, SOX, och anses vara den mest betydande reformen sedan 1930 

enligt William Donaldson som är ordförande för US Securities and Exchange Commission, 

SEC.1 (Stephens, 2005, s.98-99) Syftet med lagen är: 

 

"to protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made 

pursuant to the securities laws".  

   (The Sarbanes-Oxley Act Community Forum, webbplats) 

                                                
1 SEC är USA:s motsvarighet till Finansinspektionen i Sverige och ska enligt SOX utfärda 
tillämpningsföreskrifter för en del av lagens bestämmelser. (Balans, 2003) SEC:s främsta syfte är att skydda 
investerare, upprätthålla rättvisa, ordning och effektiva marknaden samt att möjliggöra anskaffning av kapital. 
(U.S. Securities and Exchange Commission, webbplats)  
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Lagen innebär en förändring inom ramen av bolagsstyrning, däribland verkställande 

direktörers och ekonomichefernas ansvars, reglering av revisionsbolag som reviderar 

börsnoterade företag samt företagens rapportering och tillämpning av redovisningsregler. 

(Lander, 2002, s.44) 

 

3.2.1. Tillämpningsområde 

SOX tillämpningsområde är vidsträckt då alla företag som är registrerade hos U.S. Securities 

and Exchange Commission, SEC, måste tillämpa lagen. Förutom amerikanska aktiebolag 

gäller detta även för icke-amerikanska företag som antingen är noterade på någon amerikansk 

börs eller är dotterbolag till ett börsnoterat amerikanskt företag. För Sveriges del innebär detta 

att ett tjugotal helägda svenska bolag som är registrerade hos SEC och ca 1 000 svenska 

dotterbolag till utländska SEC-registrerade bolag tillämpar SOX (se bilaga 1). (Balans, 2003) 

Lagen tillämpades av amerikanska företag för första gången år 2004 (Dittmar, Wagner, 2006, 

s.133) medan SEC har givit europeiska bolag tidsfrist eftersom bolagen utöver SOX har haft 

fullt upp med att anpassa sig till nya IFRS redovisningsregler. Det är framför allt de 

omfattande reglerna om intern kontroll som tidsfristen gäller. SEC påpekade dock i samband 

med detta beslut att företagen inte bör lägga uppbyggnaden av den interna kontrollen på is 

utan istället förbättra kvaliteten. (Dagens Industri, 2005) Reglerna om intern kontroll måste 

tillämpas från och med den 15 juli i år, 2006, vilket ger en tidsfrist på ett år då reglerna 

ursprungligen skulle ha tillämpats den 15 juli 2005 (Svenska Dagbladet, 2005, s.56). 

 

3.2.2. PCAOB 

I samband med SOX infördes tillsynsorganet Public Company Accounting Oversight Board, 

PCAOB, vilken är en oberoende och icke-vinstdrivande organisation vars främsta syfte är att 

övervaka externa revisorer. (Public Company Accounting Oversight Board, webbplats) 

Myndigheten ansvarar för den skärpta kontrollen av bolag som är registrerade vid 

Finansinspektionen SEC. (Svenska Dagbladet, 2005, s.50) PCAOB har rätt att granska 

redovisning som förefaller innehålla antingen fusk eller vilseledande uppgifter. Påföljden utav 

detta är att myndigheten kan utfärda straff för revisorer som inte skött sina uppdrag. (TT 

Nyhetsbanken, 2003) Nämndens huvudsakliga uppgifter är: 
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• Nämnden skall, efter ansökan, registrera de revisionsbyråer som upprättar eller bistår 

vid upprättandet av revisionsberättelser i emittenter, 

• Nämnden skall upprätta och anta standarder och regler beträffande revision, 

kvalitetskontroll, etik och oberoende vid upprättande av revisionsberättelser 

• Nämnden skall utföra inspektioner av registrerade revisionsbyråer 

• Nämnden ska främja hög professionell standard rörande revisorer och 

revisionsrapporter 

• Nämnden ska i övrigt upprätthålla efterlevnaden av SOX och de nya regler som 

utfärdats med stöd av lagstiftningen. 

(Balans, 2003) 

 

Förutom börsnoterade amerikanska revisionsbyråer måste även utländska revisionsbyråer vars 

klienter är registrerade hos SEC registrera sig hos PCAOB vilket innebär att de därmed blir 

kontrollerade av nämnden. De revisionsbyråer som inte direkt reviderar ett företag som 

tillämpar SOX utan endast spelar en viktig roll i förberedandet och utfärdandet av 

revisionsrapporter ska behandlas som en revisionsbyrå registrerat hos PCAOB. (Sarbanes-

Oxley Act, 2002, sektion 106) 

 

3.2.3. SOX:s huvuddelar 

Syftet med SOX är att förstärka investerarnas sviktande förtroende för näringslivet samt att 

garantera att innehållet i de finansiella rapporterna samt övrig information i årsredovisningen 

är korrekt och stämmer överens med verkligheten. Detta ska ske genom fyra huvudsakliga 

åtgärder: 

 

! Strängare krav på redovisning och information till aktiemarknaden, 

! Högre krav på revisorers oberoende och professionalism, 

! Krav på interna strukturer för revision och informationslämning till marknaden, 

! Stränga straff för brott mot lagen. 

(Balans, 2003) 
 

SOX är indelat i elva delar och består delvis av nya standarder och delvis att ändringar i 

tidigare lagar. De viktigaste delarna följer nedan:  
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Bolagens ansvar och skyldigheter2 

Verkställande direktör samt ekonomichefer måste intyga att företagens årsredovisning och 

kvartalsrapporter är korrekta och inte vilseledande. Därmed ska de varje år bifoga ett intyg 

som styrker att de finansiella rapporterna uppfyller de krav som ställs av The Exchange Act 

och att informationen ger en rättvisande bild av företagens finansiella ställning. Verkställande 

direktörer och ekonomicheferna är även ansvariga för att bygga upp och underhålla den 

interna kontrollen i företagen. (Lander, 2002, s.44-47) 

 

Revisorns oberoende och reglering3 

SOX innehåller nya standarder för avgörandet om revisorns oberoende. För att upprätthålla 

oberoendet är det enligt en ny standard förbjudet för revisionsbyråer att erbjuda 

konsulttjänster till företag de redan reviderar. Skattefrågor är tillåtet till skillnad från 

bokföring och andra tjänster relaterade till redovisnings- och finansiella rapporter, outsourcing 

av internrevisionstjänster samt management- eller personalfrågor etc. Ytterligare en standard 

för att upprätthålla revisorernas oberoende innebär att de endast får vara tillsatta på fem år. 

Som nämnts ovan infördes även det nya tillsynsorganet PCAOB i samband med lagstiftningen 

vars främsta syfte är att kontrollera externa revisorer, däribland dess oberoende. (Lander, 

2002, s.44,47) 

 

Intern kontroll4 

Den mest omfattande och krävande delen av SOX berör företagens uppbyggnad av intern 

kontroll. (Dagens Industri, 2005) Dock är denna sektion i lagen inte så utförlig men däremot 

har rekommendationen om hur den bör följas utvecklats till att bli omfattande. Enligt sektion 

404 är det verkställande direktör och ekonomichef som är ytterst ansvarig för upprättandet av 

en välfungerande intern kontroll samt tillvägagångssättet för finansiell rapportering. De ska 

presentera sina slutsatser i en rapport om hur pass effektiv den interna kontrollen i företaget är. 

Revisorn måste i sin tur testa företagens struktur och förfarande med dess interna kontroll. 

(Sarbanes-Oxley Act, sektion 404) För att kunna säkerställa den interna kontrollen sätts ett 

antal kontrollpunkter upp. Det innebär ett mycket stort arbete för alla kontrollerna ska testas 

och dokumenteras. Denna dokumentering kräver mycket resurser och ett strukturerat system. 

(Ericson, 2006) 

                                                
2 Corporate Responsibility 
3 Auditor Independence and Regulation of Auditors 
4 Internal Control 
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Kriminellt beteende och dess påföljder5 

Verkställande direktörer och ekonomichefer ska, som nämnts ovan, bifoga ett utlåtande om de 

finansiella rapporterna där de intygar att dels rapporterna till fullo överensstämmer med 

reglerna som gäller och dels att dess information ger en rättvisande bild över företagens 

ställning. Om de medvetet ger ett felaktigt utlåtande kan det ge påföljder som böter upp till 

fem miljoner dollar och fängelse upp till 20 år. Detta gäller alla börsnoterade företag som 

därmed är registrerade hos SEC. (Lander, 2002, s.51) 

 

Övriga bestämmelser6  

SOX skyddar s.k. �Whistle-blowers� dvs. anställda på börsnoterade bolag som upptäcker 

oegentligheter såsom bedrägeri eller felaktig redovisning. Inget företag har numera rätt att 

avskeda, suspendera, hota och trakassera eller på annat sätt diskriminera en anställd som 

tillhandahåller information och deltar i en undersökning rörande påkomna oegentligheter. Om 

en anställd skulle utsättas för något av ovanstående har denne rätt att stämma företaget inom 

90 dagar från det av trakasserierna eller avskedandet skedde. (Lander, 2002, s.50) 

 

3.3. Svensk kod för bolagsstyrning 

Svensk kod för bolagsstyrning, Koden, har utvecklats efter ett antal år av fokusering på 

corporate governancefrågor. Även den svenska Aktiebolagslagen har uppdaterats för att 

fokusera ytterligare på frågor rörande detta. Utvecklarna av Koden är den s.k. Kodgruppen 

som består av Förtroende kommissionen och ett antal organ inom näringslivet.7 Kodgruppens 

förslag på Svensk kod för bolagsstyrning har remissbehandlats där totalt 78 remissyttranden 

har inkommit och sedan bearbetats. (SOU 2004:130) Tillämpningen av Koden skulle ske 

senast inför bolagsstämmorna för 2006, dock angav Kodgruppen att det var idealiskt om detta 

skedde så snart som möjligt efter juli 2005 (Balans, 2006). Den interna kontrollen måste 

granskas av företagets revisor först vid bokslutet för 2006 (FAR info, nr 11 2005) Följande 

avsnitt är hämtat från rekommendationen, Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:46, 

2004:130).  

 

                                                
5 Criminalization of Misconduct, Penalties and Statutes of Limitations 
6 Other Provisions 
7 FAR, Näringslivets Börskommitté, Stockholmsbörsen, Stockholms Handelskammare, Svenska Bankföreningen, 
Svenska Fondhandlareföreningen, Svenskt Näringsliv, Sveriges Aktiesparares riksförbund och Sveriges 
Försäkringsförbund. 
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3.3.1. Kodens syfte 

Bolagskodens syfte är huvudsakligen att förbättra svensk bolagsstyrning. Genom att införa 

Koden kan praxis inom bolagsstyrning bildas och en förbättring av denna kan ske. Koden ska 

till en början tillämpas av bolag som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista samt bolag på 

O-listan som har ett marknadsvärde som överstiger tre miljarder kronor. Dock kan det anses 

relevant att även mindre bolag med spritt ägarintresse samt kooperativ tillämpar Koden för att 

skapa en större tilltro hos ägarna. Avsikten med Koden är att en självreglering bildas och att 

ett övergripande syfte i sin tur blir att bolagsstyrningen förbättras. Genom att förbättra 

styrningen av bolag höjs säkerheten att investera för både inhemska och utländska intressenter 

vilket leder till att svenskt näringsliv kan expandera och få mer inflytande. För att 

självreglering ska fungera krävs en gemensam värdegrund. Kodgruppen har arbetat med att ta 

fram en passande sådan. Värdegrunden innefattar att:  

 

# Utveckla goda förutsättningar för en aktiv ägarroll  

# Skapa en avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och ledning  

# Skapa en rollfördelning mellan ledning och kontrollorganen  

# Värna om att aktiebolagslagen likabehandlingsprincip efterföljs 

# Skapa transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället 

 

Grunden för svensk bolagsstyrning utgörs av Aktiebolagslagen. Vissa av 

rekommendationerna i Koden är satta på en hög nivå men i de fall företag inte kan uppnå 

enskilda punkter kan de då motivera detta enligt principen �följa eller förklara�. Detta betyder 

att om avvikelser från rekommendationer finns ska företaget ange detta och deklarera varför 

detta har skett. Det är sedan upp till marknaden att avgöra huruvida avvikelserna och 

förklaringarna är godtagbara. Om de inte anses vara acceptabla får företaget troligen dålig 

publicitet och det finns risk för att trovärdigheten minskar.  

 

3.3.2. Ägarroll och ansvar 

För att en marknadsekonomi ska fungera krävs att tilltro finns för företagen och att 

investeringar i dessa därför kan ske. Aktieägare ansvarar för att företag ska kunna skapa ett 

eget kapital och kräver då i utbyte att de kan placera sina pengar utan större risk för bedrägeri 

och oegentligheter. Utan aktieägare skulle vissa företag inte kunna expandera vilket leder till 

att de även vill ha inflytande i bolaget. Genom att delta vid bolagsstämman får ägarna 
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möjlighet att påverka bolagets beslut etc. Denna konstellation av spritt ägarskap bidrar starkt 

till en fungerande marknad. Ägarna bör dock i stor mån delta vid bolagsstämman för att få 

möjlighet att utöva sitt inflytande i bolaget. Stora ägare är skyldiga att använda sitt inflytande 

på ett sunt sätt så att företagets bästa ligger i fokus. Genom att ha denna fördelning uppstår en 

bra maktbalans mellan ägare, styrelse och ledning.  

 

3.3.3. Regler för bolagsstyrning 

Nedan kommer en förklaring att skildras av de mer ingående och viktigare reglerna. Dessa 

delar är hämtade från Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:46, 2004:130). 

 

Styrelsen  

Styrelsens arbete innefattar ansvaret för förvaltningen och bolagets angelägenheter. Detta 

arbete ska ske i enlighet med lagar och regler som gäller för företaget. Styrelsen ska utforma 

en strategi för verksamheten och se till att företaget leds på bästa sätt. Information till 

intressenter och då främst ägare är också en styrelseuppgift. Rekommendationer och regler 

innefattas här om bl. a. styrelsens storlek, styrelseordförande, styrelsens finansiella 

rapportering samt styrelsens interna kontroll. Angående den finansiella rapporteringen ska det 

anges vilket regelverk som den grundas på. Styrelse och VD ska även ange att de är medvetna 

om att årsredovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed och att den 

information som lämnats stämmer med verkligheten samt att inget väsentligt har utelämnats.  

 

Styrelsen och intern kontroll 

Koden beskriver att styrelsen är ansvarig för den interna kontrollen vars viktigaste syfte är att 

skydda ägarnas investeringar samt bolagets tillgångar. Styrelsen ska utforma system för intern 

kontroll samt konstant uppdateras på hur den fungerar. I en bilaga till årsredovisningen ska 

information anges om bolagets interna kontroll samt hur övervakningen av denna har skett. 

Styrelsen ska rapportera hur den finansiella rapporteringen är organiserad och hur bra den har 

fungerat under året. De bolag som inte har en särskild granskning av intern kontroll ska 

motivera varför. Det måste även ske en årlig kontroll av behovet för en sådan och i rapporten 

ska styrelsens ställningstagande till det anges. Även en särskild upplysning om att kvaliteten 

har säkerställts gällande den interna kontrollen måste lämnas. Sedan är den externa revisorn 

skyldig att avge en särskild granskningsberättelse om hur denna rapport är utformad och 

efterföljd. I rapporten ska även anges hur väl kommunikationen har fungerat mellan styrelsen 
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och revisorn. Bolagsledningen behöver inte uttala sig om den interna kontrollen för 2005 och 

revisorn måste först granska och uttala sig för räkenskapsåret 2006 (FAR Info, nr 1 2006). 

 

Bolagsledningen styrs av den verkställande direktören som också är ytterst ansvarig för den 

löpande förvaltningen. Styrelsen sätter upp riktlinjer för att se till att bokföringen och 

medelsförvaltningen sker på ett tillfredsställande sätt. Verkställande direktören tillhandahåller 

utifrån detta styrelsen med den information de behöver för att utöva sitt arbete för företagets 

bästa.  

 

Revisorer 

Räkenskaperna samt VD:s och styrelsens förvaltning ska granskas av de externa revisorerna 

enligt god revisionssed. Den utvalde revisorn ska avlämna en särskild granskningsberättelse 

över styrelsens rapport om den interna kontrollen. I bilagan till årsredovisningen ska enligt 

Koden även information om vem revisorn är finnas samt en utvärdering om hur 

revisionsarbetet skett.  

 

Information om bolagsstyrning 

I årsredovisningen ska en särskild rapport bifogas om bolagsstyrningsfrågor. En 

sammanställning av Kodens krav på särskild information ska anges i bilagor om den inte finns 

med i själva årsredovisningen. Det ska där anges översiktligt hur Koden har tillämpats samt 

eventuella avvikelser ifrån den. Anledning till avvikelse måste anges tydligt samt en 

beskrivning var avvikelsen finns måste uppges. Även på bolagets hemsida ska en särskild 

avdelning för bolagsfrågor vara tillgänglig med information enligt Koden. Denna information 

måste ständigt vara aktuell.  

 

3.4. COSO-Modellen 

Både Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för bolagsstyrning kräver att en rapport lämnas 

över den interna kontrollen i företaget. Redan 1992 arbetade Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission, COSO, fram ett ramverk för intern kontroll. Detta 

ramverk har sedan ett antal år tillbaka varit internationellt accepterat (FAR info, nr 11 2005). 

Ramverket är upparbetat för att etablera intern kontroll som ska skapa effektivitet, minimera 

risker, hjälpa till att skapa försäkran att rapporterna är riktiga samt efterfölja lagar och normer. 

COSO-modellen används världen över för att den anses relativt okomplicerad och effektiv att 
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använda. (Trish, 2005) I och med att SOX och Koden har börjat tillämpas har fokus på intern 

kontroll blivit ännu större samt att företag lägger ner större finansiell satsning än tidigare. 

Innan var mindre företag i USA mycket mer restriktiva med att satsa på intern kontroll 

eftersom de har mindre monetära resurser och färre medarbetare. I detta avseende har COSO 

utarbetat riktlinjer inom intern kontroll för mindre börsnoterade företag, dock är dessa 

tillämpbara för alla storlekar på företag. (Trish, 2005, s.1) COSO:s huvudsyfte liksom andra 

modeller om intern kontroll är att skapa försäkran att rapporterna stämmer samt att genomföra 

uppgifterna så effektivt som möjligt med utgångspunkt i lämpliga lagar (Geiger et al, 2004, 

s.28). 

 

3.4.1. Riskhantering 

Alla företag har olika risker och osäkerheter. En stor utmaning för ledningen och styrelsen är 

därför att avgöra hur mycket osäkerhet som är accepterbart för att ägarna ändå ska kunna få 

avkastning på sitt satsade kapital. Osäkerhet skapar både en risk men även en möjlighet att 

skapa värde. Riskhanteringsprocessen möjliggör för ledningen att kunna hantera dessa 

osäkerheter effektivare. Riskhantering omfattar flera olika delar som alla anses relevanta för 

att kunna uppnå en optimal risknivå. Ledningen sätter vissa strategiska och operationella mål 

samt utvecklar system som kan ta hand om eventuella risker inom dessa. Riskhantering förser 

ledningen med olika sätt hur risker kan elimineras t.ex. måste vissa risker helt tas bort medan 

andra kan accepteras till viss del. Företag kan lära sig att identifiera kommande händelser och 

utveckla system för att minska oönskade överraskningar. Riskhantering kan även bidra till att 

ta tillvara på positiva överraskningar som kan vara till stor nytta för företaget. 

Kapitalplacering och överföring kan lättare genomföras effektivt om riskhanteringen inom 

företaget fungerar optimalt. Riskhanteringsprocessen bör vara konstant och genomsyra hela 

företaget och därmed informera medarbetare på alla nivåer vad målet med processen är. Även 

mervärde för ägarna skapas i och med processen. (COSO, 2004, s.1-6) 

 

COSO:s riskhanteringsmodell bygger på fem huvudkomponenter inom intern kontroll:8 

 

1. Kontrollmiljö � Den interna miljön visar på hur ledningen och styrelsen ser på risk 

och hur olika risker hanteras. Företagets värderingar och mål speglar hur risk också 

behandlas. Företagsmålen måste bestämmas innan ledningen kan identifiera vissa 
                                                
8 Svensk översättning till COSO - Svenskt Näringsliv, 2005, s.11  
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händelser som påverkar dessa mål. Riskhanteringsprocessen innefattar att ledningen 

har vissa kriterier att sätta mål efter som överensstämmer med hur företaget i helhet 

vill bli uppfattat. Interna och externa händelser som påverkar utförandet av ett 

företags mål måste identifieras och kunna separeras som risk och möjlighet. De som 

urskiljs som möjligheter leds tillbaka till ledningen för att kunna omarbetas. 

 

2. Riskbedömning � Risker analyseras där man ser till hur troligt det är att de inträffar 

samt vilken påverkan de i så fall får samt hur man ska hantera dem. De viktigaste 

delarna för att uppnå en accepterbar risknivå är att förstå relevansen hos de 

finansiella målen, kunna identifiera och analysera riskerna vid rapporteringen av 

dessa samt kunna hantera eventuella bedrägeririsker. Ledningen och styrelsen 

beslutar angående hur risker ska hanteras. Det kan göras genom att undvika, 

acceptera, reducera och dela upp riskerna. Ledningen bör även utarbeta en 

handlingsplan för att synkronisera risker med företagets generella risktolerans.  

 

3. Kontroll aktiviteter � Företagspolicy och kontrollsystem framställs för att se till att 

riskhantering sker så effektivt som möjligt. Dessa kontrollaktiviteter bör utföras i 

hela företaget på alla nivåer samt alla system som t.ex. informationssystem, 

verifikationshantering, behörigt godkännande av affärstransaktioner och 

redovisningsprocessen . För att det ska bli så optimalt som möjligt bör 

beslutsfattande och kommunikation ligga i fokus. Kontrollaktiviteterna bör 

genomföras både manuellt och databaserat.  

 

4. Information och Kommunikation � Relevant information identifieras och 

kommuniceras enligt en tidsram som ska hjälpa medarbetare att lättare veta vilka 

deras ansvarsområden är. Att använda IT har hjälpt många organisationer att kunna 

standardisera vissa kanaler av information.  

 

5. Uppföljning � Riskhanteringsprocessen övervakas och modifieras om detta anses 

vara nödvändigt. Övervakningen sker konstant, vid enskilda tillfällen eller en 

kombination av de båda.  

 

(COSO, 2004, s. 3-4; COSO, 2005, s. 2; FAR; KPMG, webbplats; Messier, 2006, s.221-222; 

Trish, 2005) 
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Figur 3: SOX Online, webbplats 
 

De fem komponenterna har senare utökats till att bli åtta stycken där vissa av delarna har 

utvecklats. Den utökade modellen är förhållandevis ny och de svenska företagen som har 

börjat tillämpa internkontroll efter modellen har inte kommit så långt i processen. 

Komponenterna måste integreras med varandra för att fungera som ett system för intern 

kontroll. De måste även genomsyra hela verksamheten och alla nivåer inom företaget. COSO-

modellen fokuserar på värderingar, effektiva interna kontroller samt bolagsstyrning där dessa 

delar ska integreras med den finansiella rapporteringen, lagar och de fem komponenterna. När 

den förståelsen och processen har kommit så pass långt fungerar COSO optimalt.  

 

COSO har vuxit till att bli en av de mest använda modellerna när det kommer till intern 

kontroll. Dock har viss kritik inkommit mot modellen. Vissa anser att modellen är en bred 

principbaserad modell som inte är särskilt fokuserad på just intern kontroll samt att den kan 

vara för komplicerad främst för små företag. Trots detta är delarna i matrisen direkt 

hänförbara till rekommendationen om hur SOX:s sektion 404 om intern kontroll bör följas 

samt FAR:s och Svenskt Näringslivs vägledning från Koden om hur styrelsens rapport om 

intern kontroll bör utformas (Svenskt Näringsliv, webbplats, 2005; Thorell, Molin, 2006, 

s.20). Motståndare till kritiken hävdar att Sarbanes-Oxley Act faktiskt bygger på COSO 

liksom många andra rekommendationer och lagar (Shaw, 2006, s.74 ff.). 
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4. IMPLEMENTERINGEN AV REGELVERKEN 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis intern kontroll sedan diverse åsikter och kommentarer om 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act respektive Svensk kod för bolagsstyrning. Fördelar och 

nackdelar urskiljs för att sedan leda in på en koppling mellan lagen och rekommendationen. 

 

4.1. Intern Kontroll 

Intern kontroll är utformad och påverkad av styrelsen, ledningen och övrig personal och har 

som syfte att försäkra för företagets intressenter att målen uppfylls (Messier et al, 2006, s.220). 

Styrelsens huvuduppgifter finns skildrade i Aktiebolagsslagen. Där finns beskrivet att 

styrelsen och ledningen ska följa bolagets ekonomiska situation och se till att bokföringen, 

medelsförvaltningen och de ekonomiska förhållandena sköts på ett tillförlitligt sätt. (ABL 8:4, 

8:5) FAR:s rekommendationer liknar mycket de som finns beskrivna i ABL. Under senare år 

har COSO-modellen tagit mycket mer plats i de svenska internkontrollsystemen (FAR Info, nr 

11 2005) Där uppnås intern kontroll genom att ledningen skaffar sig nödvändig information 

om att de finansiella rapporterna är tillförlitliga, att effektivitet uppnås i alla system samt att 

tillämpliga lagar och rekommendationer följs (Messier et al, 2006, s.220).  Svensk kod för 

bolagsstyrning anpassar sig till stor del efter den internationella utvecklingen. Dock anser 

vissa remissyttranden att vi anpassar oss för mycket till internationella standarder såsom SOX. 

Den svenska koden är medvetet inte så det detaljrik för att den ska kunna tillämpas 

tillsammans med övriga internationella standarder samt vara attraktiv för utländska bolag. 

(SOU 2004:130, s.10) En annan anledning till att Koden inte är så utförlig är att det inte finns 

ett utförligt ramverk att utgå ifrån, det tar tid att skapa tillförlitligt och användbart praxis. 

Koden är inte mycket mer utförlig än redan existerande regler som finns beskrivet i ABL, 

dock kan det anses att koden uttrycker att det krävs en mer formaliserad process för 

börsnoterade bolag. Detta kan betraktas som att Koden ställer större krav på intern kontroll än 

vad som tidigare fanns rekommenderat. (Thorell, Molin, 2006, s.19-20)  

 

En vägledning av hur Koden ska tolkas har tagits fram utav Svenskt Näringsliv och FAR. 

Denna är dock inte så mycket grundligare än Koden men anger ändå hur vissa rapporter kan 

utformas. (FAR Info nr.9, 2005) Enligt vägledningen är styrelsens rapport om intern kontroll 

för räkenskapsåret utformad enligt COSO-modellens struktur (FAR, Svenskt Näringsliv, s.6, 

11) 
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4.2. Implementeringen av SOX 

Förespråkarna för SOX anser att lagen främst kommer att förstärka investerarnas förtroende 

för näringslivet vilket kommer att ha en positiv effekt på marknaden i sig. Lagen har dock fått 

mycket kritik eftersom implementeringen innebär ett ändrat arbetssätt med fler kontroller, 

utökad rapportering samt nya kriterier för revision. Alla dessa faktorer medför höga kostnader 

för företagen. Framför allt för Sveriges del innebär tillämpningen av lagen ett nytt sätt att 

arbeta. Detta framgår främst i skillnaden mellan anglosaxiska och kontinentala ländernas 

företagskulturer. I de anglosaxiska länderna beskrivs alla rutiner i detalj. Alla steg i en process 

måste beskrivas utförligt där ansvarsfördelningen är otroligt viktig för att visa på vem som gör 

vad. I de kontinentala länderna och då även Sverige är företagskulturen mer öppen där 

arbetsgivaren litar på sina anställda utan att allt dokumenteras utförligt i detalj. Införandet av 

SOX innebär därför ett stort steg för svenska företag. Lagens vägledningar är detaljrika och 

måste följas till punkt och pricka. Processerna måste alltså beskrivas på detaljnivå med 

exempelvis vem som signerar vad och när ekonomichefens ansvar tar vid. Förutom detta 

testas hela systemet efteråt där både dess kvalitet och effektivitet granskas för att styrka att det 

som företaget visar är korrekt. Skulle detta inte vara fallet måste antingen hela eller delar av 

processen omarbetas för att sedan testas igen. (Balans, 2005)  

 

Sektion 404 om intern kontroll är den del av lagen som anses skapa mest arbete för företagen. 

Detta beror dels på att det finns en skillnad vad som i lagen avses med god intern kontroll och 

den interna kontroll som företagen haft hitintills. Trots detta verkar företagen inte negativa till 

allt arbete som krävs för att få en bra och stark intern kontroll. SEC anser att just sektionen 

404 är det avsnitt som anses ha den största potentialen för att förbättra kvaliteten och 

tillförlitligheten i de finansiella rapporterna. Eftersom rekommendationen av hur lagen bör 

följas har blivit så pass detaljrik är företagen oroade för att de inte följer reglerna fullt ut vilket 

medför att det utförs mycket dubbelarbete i början. Förhoppningen är att detta kommer att 

minska efterhand då företag lär sig hur de ska tillämpa reglerna och hur mycket arbete som 

behövs läggas ner på det. (ibid) SEC och PCAOB har lovat att ge ut mer detaljer och 

rekommendationer om hur lagen ska tolkas eftersom lagen i sig inte är särskilt utförlig 

(Svenska Dagbladet, 2005, s.46). Idag använder många företag externa konsulter som lägger 

upp arbetet med den interna kontrollen vilket sker i samarbete med internrevisorerna. 

Dessutom måste ytterligare en revisionsbyrå tillsättas som har till uppgift att granska företaget. 

(Balans, 2005) 
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4.3. Implementeringen av Koden 

Kodens utformning är mer eller mindre omfattande beroende på vilket avsnitts som studeras. 

När det kommer till intern kontroll är rekommendationen inte så utförligt beskriven. I Koden 

sägs endast att styrelsen ska se till att bolaget har en god intern kontroll. Det är även 

styrelsens ansvar att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om och utvärdera hur bolagets system 

för den interna kontrollen fungerar. Utöver detta ska även styrelsen redogöra och rapportera, i 

bolagsstyrningsrapporten, hur den interna kontrollen är organiserad samt hur den fungerat 

under räkenskapsåret. (SOU 2004:46) Anledningen till att reglerna är så kortfattade beror på, 

som nämnts ovan, att Koden syftar till att anpassa svenska företags sätt att arbeta med och 

rapportera intern kontroll till den internationella utvecklingen. (Thorell, Molin, 2006, s.20) Ett 

antal representanter från näringslivet är dock oroade för att arbetet med intern kontroll 

kommer att bli för detaljomfattande vilket leder till att onödiga stora resurser kommer att tas i 

anspråk. Styrelsen och ledningen varnas även för att inte lägga ner alltför mycket tid på 

uppföljning av i vilken utsträckning alla lagar och regelverk efterlevs. Istället bör de fokusera 

på själva utvecklingen av verksamheten. (Deloitte, webbplats) 

 

I många fall anser näringslivet att en god och stark intern kontroll leder till att verksamheten 

och resultaten förbättras. Viktigt är dock att kostnaden för att utveckla och upprätta en god 

intern kontroll inte ska överstiga nyttan. (ibid) Koden har trots detta medfört höga kostnader 

med anledning av byråkratin (Svenska Dagbladet, 2006). Många synpunkter har framförts 

gällande koden där de främsta för- och nackdelar är: 

 

+ Harmonisering med internationell praxis 

+ Lättare att attrahera utländskt riskkapital 

+ Stärkt kontrollmedvetenhet i organisationen 

+ Eventuellt förbättrad kreditrating, vilket innebär förbättrade lånevillkor 
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- Alltför stora kostnader 

- Ledningens och styrelsens tid spenderas på �fel� saker 

- Är ansvarsfördelningen tydlig? 

(Deloitte, webbplats) 

 

4.4. Kopplingen mellan regelverken 

Som det framgått ovan har SOX kommit att bli väldigt detaljrik och kräver utförliga 

kontroller som även måste dokumenteras. Sektion 404 om intern kontroll är dock inte så 

detaljerad i sig vilket gör att kontroller möjligtvis utförs i för stor omfattning eftersom ingen 

praxis har utformats på området (Balans, 2005). Dock har vissa organisationer tagit ansvaret 

för att mer specifika riktlinjer ska utformas. I USA har PCAOB, organisationen som granskar 

revisorer, tagit ansvaret för att mer detaljerade rekommendationer har utformats. Denna 

situation har föranlett att revisorerna i sin tur ställer mycket höga krav på företagen som 

granskas (Svenska Dagbladet, 2005, s.46). Många kontroller sätts upp för att revisorerna inte 

ska missa något i den interna kontrollen. De granskade företagen har då som enda alternativ 

att följa lagen utifrån de mallar de stora revisionsbyråerna har utformat. Utformningen av 

Koden har skett i viss mån med SOX i baktanke. Inte heller rekommendationen är detaljerad 

när det kommer till intern kontroll vilket framgår ovan. Företagen är måna om att uppfylla 

Svensk kod för bolagsstyrning vilket då kan leda till att de tittar på hur implementeringen av 

SOX har fortlöpt. Risken finns då även i detta fall att kontrollerna blir för omfattande och 

många eftersom rekommendationerna för hur SOX bör tillämpas är otroligt detaljerade (ibid). 

I Sverige har vi tidigare haft ett antal lagar och förordningar som har reglerat en del av den 

interna kontrollen. Aktiebolagslagen har länge funnits som beskriver styrelsens och 

ledningens arbete. I USA har dessa lagar varit mer osynliga och otydliga. Detta kan eventuellt 

ha varit en av anledningarna de skandaler som har inträffat. Trots vissa generella olikheter i 

kulturerna har lagen respektive rekommendationen utformats relativt lika. Vi får inte heller 

förglömma att den internationella marknaden blir allt mindre och att ett naturligt steg blir 

därmed att reglerna också närmar sig varandra.  

 



Varning för fallgropar!
 

 28

5. EMPIRI 

I detta kapitel följer en redogörelse för den empiriska undersökningen med en inledande presentation 

av respondenterna. Därefter återfinns materialet som inhämtats för att uppnå syftet som är bearbetad 

utifrån en områdesindelning för att ge ett bättre sammanhang för respondenternas svar.  

 

5.1. Respondenter 

Ett antal intervjuer har genomförts för att få en djupare insikt om hur företagen har 

implementerat Sarbanes-Oxley Act. Vi har genom denna undersökning skapat en förståelse 

för vilka problem företagen stött på under arbetets gång. Intervjuerna har genomförts med 

ansvariga för SOX-projekten eller personer som ingår i det centrala projektteamet på följande 

företag: 

 

! Kristian Ackeby � Autoliv, 2006-04-27 

! Thomas Mattson - Preem Petroleum, 2006-05-039 

! Annika Kolmert � Concordia Bus, 2006-05-08 

! Christina Oldmar � TeliaSonera, 2006-05-09 

! Annika Olofsson � Ericsson, 2006-05-10 

! Monika Bandi � SKF, 2006-05-16 

 

Vi har valt att redovisa empirin utifrån de berörda områdena istället för att presentera var 

respondent för sig. Denna metod används för att helheten lättare ska kunna urskiljas samt för 

att respondenterna svarade relativt likartat i många fall.  

 

5.2. COSO-modellen 

Alla de tillfrågade respondenter menar på att deras bolag använder COSO som ett ramverk för 

intern kontroll. Generellt sett används modellen utifrån ett helhetsperspektiv då företagen inte 

i detalj går igenom de olika komponenterna för att se vilka risker som kan uppstå (Kolmert, 

Oldmar, Olofsson, Bandi). Kolmert anser inte att det är möjligt att ta fram risker inom varje 

komponent eftersom det skulle innebära ett för stort antal kontroller vilket inte skulle öka 

nyttan i förhållande till kostnaderna. Vidare anser Kolmert att modellen är ett bra sätt att 
                                                
9 Vederbörande vill inte utmärkas löpande i texten. 
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beskriva bolagsstyrning och därmed en bra utgångspunkt vid arbetet med SOX. SKF använder 

dock COSO i relativt hög grad. Alla nyckelkontroller knyts till en eller flera av 

komponenterna (Bandi). COSO ger möjligheten att utnyttja relevanta delar till olika 

verksamhetsområden som en bra vägledning under implementeringsfasen (Oldmar). Modellen 

minskar även risker för felaktigheter. Dock kan inte alla oegentligheter undvikas som 

exempelvis bedrägeri. Denna typ av brott kommer alltid att förekomma (Kolmert). Olofsson 

menar på att Ericsson framförallt använder sig av komponenten kontrollmiljö och har i och 

med detta infört s.k. Entity Wide Controls. Även SKF har samma benämning (Bandi). Utifrån 

dessa kontroller menar Olofsson på att företaget måste följa viss policy och särskilda direktiv. 

Företaget arbetade sedan tidigare med just denna komponent men dokumenterade inte i 

samma utsträckning som SOX kräver. Även riskbedömningen sker utifrån COSO men dock 

följer själva processerna det naturliga flödet i företaget. Kontrollerna sker därefter utifrån 

processerna och inte enligt COSO. (Olofsson) SKF:s mer detaljerade kontroller utgår från 

COSO som ramverk men följer mer det naturliga flödet. Vissa kontroller kan då ligga inom 

flera av komponenterna (Bandi). 

 

Ackeby talar om bolagsövergripande kontroller då företaget utför kontroller inom alla fem 

komponenter i COSO. Utifrån detta görs en bedömning i helhet av vilka delar av 

rapporteringen som är väsentliga. De största riskerna finns inom kontrollmiljö vilket innebär 

risken att organisationen inte lever efter etiska principer eller att det finns rätt kompetens för 

att framställa den finansiella rapporteringen. Utifrån COSO-modellen finns risk för att 

företagen utför för många kontroller inom de olika komponenterna utan att se till helheten. 

Regelverket har utformats på ett sätt som gör att det har blivit stort fokus på detaljerade 

kontrollaktiviteter och därmed ett mindre fokus på kontrollmiljö, riskbedömning, information 

& kommunikation samt uppföljning. (Ackeby) Bandi påpekar att COSO har fungerat mycket 

bra generellt sett i SKF:s implementering av SOX. 

 

5.3. Intern kontroll 

Alla tillfrågade respondenter var övervägande överens om att sektion 404 i SOX som berör 

intern kontroll är den mest krävande delen i lagen. Tolkningsutrymmet är stort eftersom lagen 

inte beskriver så detaljrikt hur en bra fungerande intern kontroll bör utformas. Kolmert tror att 

de stora proportionerna har uppstått utifrån att de amerikanska lagarna som fanns innan SOX 

skapades inte hade några tydliga direktiv för hur intern kontroll ska fungera. Därför blir 
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projektet nu med att få in det betydligt mer omfattande. Hon tillägger att vi i Sverige har 

Aktiebolagsslagen att rätta oss efter och jämföra med vilket har gjort att den interna 

kontrollen länge har varit integrerad i det dagliga arbetet. (Kolmert) Oldmar anser att sektion 

404 är svår på grund av att telekombranschen är mycket komplicerad. SOX kräver att 

produktionen ska vara debiterbar vilket är synnerligen svårt att avgöra då varierande antal 

samtalsminuter kan produceras med samma utrustning.  TeliaSonera använder dessutom 

många olika system för sin verksamhet vilket gör att integrationen av dessa kräver mycket 

dokumentation och en otroligt omfattande implementering. (Oldmar) Ericsson har infört ett 

globalt system för verksamheten i alla länder och har jobbat hårt för att det ska fungera 

obehindrat. Olofsson och Ackeby anser att implementeringen av systemen som ska granska 

intern kontroll samt dokumentationen av detta har varit det svåraste och mest resurskrävande. 

Bandi anser att planeringsfasen innan själva arbetet tar sin form är mycket viktigt. Det som 

har varit mest krävande har dock varit att dokumentera processer och kontroller samt att testa 

att kontrollerna verkligen uppfyller sitt syfte Denna testningsfas har krävt många externa 

konsulter. Olofsson tror att det är lättare att motivera SOX om samma system används i 

företagens alla delar runt om i världen över. Alla respondenter är överens om att tidskravet 

har varit svårt att hålla då arbetet kräver mycket resurser och externa konsulter i många fall. 

Det har även varit en stor uppoffring att inledningsvis göra en utförlig utvärdering av den 

existerande interna kontrollen för att kunna ha den som utgångspunkt. Flera respondenter 

anser även att det är mycket svårt att kunna avgöra huruvida SOX bidrar till lönsamhet eller 

inte.  

 

Det har visat sig vara mycket vanligt att den interna kontrollen bygger på processer som finns 

inom respektive verksamhet. Med andra ord har inte COSO:s komponenter följts i detalj utan 

de naturliga flödesscheman har istället legat till grund för hur företagen bygger upp sina 

kontroller. I flertalet av de tillfrågade företagen har en s.k. scoping gjorts vilket innebär att en 

övergripande kontroll där de mest relevanta posterna i balans- och resultaträkningen granskas. 

(Oldmar, Olofsson, Ackeby, Bandi). Därefter undersöks vilka processer som ligger bakom 

dessa poster och ett flödesschema utformas för att se var kontroller bör sättas upp. Ett antal 

nyckelkontroller utformas som anses vara de mest relevanta. Flera av företagen har egna 

matriser för att klargöra denna process. Ett exempel är TeliaSoneras som heter RACM, Risk 

Assessment Control Matrix, vilken beskriver hur bedömningen sker av riskerna vid 

nyckelkontrollerna. Den interna kontrollen i det löpande arbetet bygger i alla de tillfrågades 

fall på flödet i de egna processerna och inte på COSO:s uppdelning utifrån dess komponenter. 
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Respondenterna svarade att detta sätt blir mer logiskt att följa och lättare att arbeta utifrån för 

medarbetarna. Kolmert anser att sunt förnuft och en helhetsbild är det viktigaste i hela SOX- 

arbetet och då främst med den interna kontrollen (Kolmert). När arbetet väl har etablerats är 

det också mycket viktigt att kunna använda systemen löpande i arbetet (Olofsson).  

 

5.4. Främsta förändringen med SOX 

En av de största förändringarna för flertalet av de tillfrågade var att projektet har krävt en 

otroligt omfattande dokumentation. Kontrollerna som SOX kräver och då främst sektion 404 

har i många fall redan utförts. Dokumentationen har blivit den stora stötestenen där mycket 

arbete har genomförts. Många tusen sidor har dokumenterat de nödvändiga processerna och 

kontrollerna. Denna dokumentation kräver även ett effektivt system där allt kan överblickas 

och tas fram lättillgängligt. (Kolmert, Oldmar, Olofsson, Bandi) En anledning till denna 

omfattande dokumentation har varit revisionsbyråernas krav på företagen. Detta har sin 

utgångspunkt i de rekommendationer som PCAOB har fastställt för revisorerna. Därför vill de 

inte skriva på en revisionsberättelse om inte allt har genomgått grundliga kontroller som 

dessutom dokumenterats. Detta har i sin tur utmynnat i att ett stort antal externa konsulter har 

anlitats. (Kolmert, Oldmar, Olofsson, Bandi) Även implementeringen har i många fall skapat 

merarbete då antalet kontroller måste utformas utifrån verksamheten. Denna omfattande 

genomgång av verksamheten har varit en stor skillnad mot hur arbetet tidigare har utförts. 

 

Den kanske största utmaningen med implementeringen av SOX har varit att få 

bolagsledningen och styrelsen att förstå att det inte bara är en lag som ska följas utan ett sätt 

att utföra bolagsstyrning på. När ledningen väl har anammat tankesättet har det blivit lättare 

att fortsätta med implementeringen i resten av organisationen. (Oldmar) Det har dock på vissa 

håll varit svårt att få gamla arbetssätt att ändras. Kolmert ger ett exempel där rutiner på 

redovisningsavdelningen har behövt ändras. Det har då varit svårt att få medarbetarna att 

genomföra detta pga. att arbetet utförts likadant i många år. Bandi tycker att det på vissa håll i 

verksamheten har varit svårt att få medarbetarna att anpassa sina rutiner, medan det på andra 

håll fungerat helt friktionsfritt.  
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5.5. Vad kunde ha gjorts annorlunda? 

Som redan nämnts har en stor del i arbetet med SOX varit att få med sig ledningen i hela 

processen. Oldmar anser att arbetet hade gått fortare om ledningen från början hade varit 

mycket mer engagerade i att utveckla SOX arbetet (Oldmar). Även utbildning av personalen 

är en viktig komponent i fortskridandet av arbetet (Ackeby). Dock har Ericsson haft vissa 

svårigheter med att få personalen att agera på samma sätt i olika delar av världen. Det har 

varit stora kulturkrockar men Olofsson påpekar att det enade globala systemet har underlättat 

detta. Hon anser vidare att kulturen är en större aspekt än vad man i början trodde. Ett sätt att 

underlätta detta kan vara att skapa medvetenhet, ta hänsyn till olika kulturer och skapa flera 

personliga möten under själva implementeringsarbetet. (Olofsson) Generellt sett ansåg 

respondenterna nu i efterhand att vissa nyckelkontroller har fått för stor vikt. En översikt hade 

kanske gynnat företaget mer än att gå in på detaljer. Helheten har visats sig mycket mer 

relevant och Oldmar tror även att arbetet kommer att avta med tiden då internkontroll kanske 

bara är en trend som om ett antal år får mindre vikt (Oldmar). Bandi beskriver att det 

underlättar om arbetet med SOX är centraliserat, eftersom det då finns möjlighet att använda 

sig av centrala mallar med standardiserade kontroller och testinstruktioner. Det centraliserade 

angreppssättet underlättar även vid analys samt åtgärd vid brister. SKF har totalt 5000 

nyckelkontroller och ett antal av dem uppkommer i flera processer. Eftersom en mer 

centraliserad framtoning genomförts blir inte arbetet lika resurskrävande (Bandi). Två av 

respondenterna anser att SOX-arbetet hade kunnat underlättas väsentligt om revisorernas krav 

hade varit något lägre och mindre detaljerade (Oldmar, Bandi) De fortsätter med att säga att 

arbetet antagligen kommer att avta med tiden då man inser att alla kontroller inte är 

nödvändiga. 

 

5.6. Resultatet av implementeringen 

Majoriteten av respondenter anser att ett ökat förtroende hos investerare antagligen inte 

kommer att uppnås genom att SOX införs samt att bolagets aktie troligen inte kommer att 

stärkas. Detta med anledning av att många investerare inte ens känner till lagen. Däremot tror 

Olofsson att aktiekursen kan sjunka om Ericsson inte blir �SOX compliant� (Olofsson). Bandi 

har samma ståndpunkt gällande SKF. Oldmar tror inte att det går att mäta det kapital som 

satsats på SOX-arbetet i lönsamhet. SOX är endast ett sätt att stärka företagets interna kontroll 

och inte ett sätt att mäta lönsamhet på. Flera respondenter anser att SOX är mycket bra när det 
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kommer till kontroll av den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen. Genom 

denna krävande kontroll och dokumentation bygger företagen upp en stark och bra intern 

kontroll. Dock ligger inget fokus på att göra affärer. Det finns inga kontroller som anger att 

t.ex. undersökningar ska göras vid ett företagsköp. Detta kan i längden skada företaget mer än 

vad en dålig kontroll av de finansiella rapporterna. (Kolmert, Oldmar) Oldmar anser för övrigt 

att det finns en risk att Svensk kod för bolagsstyrning kan bli lik SOX då rekommendationen 

är mycket kortfattad och ospecifik när det gäller intern kontroll (Oldmar). 
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6. ANALYS 

Nedan presenteras en sammanställning av empirin med utgångspunkt i de teorier som 

beskrivits i referensramen. Ändamålet med detta kapitel är att integrera informationen så att 

syftet med uppsatsen kan utrönas. Även vissa slutsatser presenteras i anslutning till den 

analys som förs.  

 

6.1. Utgångspunkt 

Syftet med uppsatsen är att ta fram fallgropar som kan undvikas för företag som tillämpar 

Svensk kod för bolagsstyrning utifrån företagens arbete med implementeringen av Sarbanes-

Oxley Act. Utgångspunkten med empirin var att undersöka hur svenska företag har arbetat 

med implementeringen och vilka svårigheter de upplevt med lagen. Vidare har vi tagit reda på 

hur lagen påverkat företagen och vad de anser kunde ha gjorts annorlunda med dagens 

kunskap om tillämpningen. Utifrån detta har vi för avsikt att integrera fakta om de respektive 

regelverken för att sedan knyta samman dem med den empiriska undersökningen. I detta 

avsnitt diskuteras även riktlinjer som företagen kan följa vid implementeringen av Koden för 

att effektivisera sitt arbete.  

 

6.2. Fallgropar med SOX 

Vid vårt möte med revisorn Ingemar Lock på Ernst & Young fick vi intrycket om att 

företagen använder COSO-modellen otroligt detaljerat vid tillämpningen av SOX och att 

risker grundligt utstakades inom varje komponent. Eftersom sektion 404 om intern kontroll 

inte är så uttömmande leder detta till ett tolkningsutrymme beträffande vad en bra intern 

kontroll är vilket kan medföra att företag följer COSO-modellen mer noggrant. PCAOB har 

utfört en rekommendation för revisionsbyråerna viket medför att revisorerna själva inte vill 

skriva på revisionsberättelser om inte utförliga kontroller och dokumentation har utförts på 

företagen enligt agentteorin. Detta leder till att arbetet med intern kontroll blir enormt 

omfattande för företagen. Respondenterna ansåg att denna sektion är den absolut mest 

omfattande vilket även tidigare fakta visar på. Till en början hade vi för avsikt att undersöka 

risken att kontroller sätts upp inom varje komponent utan att se till helheten. Detta kan då 

medföra att för många kontroller utförs där majoriteten egentligen kanske är irrelevanta. Vid 

flertalet av intervjuerna framgick det att detta var ett väldigt teoretiskt sätt att se på intern 
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kontroll. Företagen använder inte COSO i den utsträckning vi först hade föreställt oss. Alla 

respondenter använder modellen som ett ramverk generellt sett utifrån ett helhetsperspektiv. 

Kontrollmiljön är den komponent som följs i störst utsträckning. En del respondenter följer 

modellen mer ingående och sätter upp kontroller inom varje komponent. Eftersom COSO inte 

följs på det sätt vi först fick uppfattning om har utgångspunkten modifierats till att finna 

fallgropar generellt sett utifrån arbetet med implementeringen dock främst med den interna 

kontrollen.   

 

COSO-modellen är enligt alla respondenter en bra utgångspunkt för bolagsstyrning vilket 

främst handlar om att företaget ska drivas i ägarnas intresse utifrån existerande lagar och 

praxis. Det finns ett antal intressenter vars varierande behov bör tillgodoses. Dessa 

intressenter är bl.a. ägare, ledning och externa revisorer. Enligt agentteorin reviderar den 

externa revisorn agenten, företaget, för principalens, ägarnas, räkning. Det ligger i 

principalens intresse att revisorn granskar hur agenten följer SOX. Det kan anses positivt ur 

ägarnas synvinkel att arbetet med intern kontroll är grundligt och omfattande för att företaget 

ska bli �SOX compliant�.  

 

Respondenterna anser att företagen bör kompletterande med bolagsstyrningen och COSO-

modellen ha en logisk syn på sina mål och visioner vilket underlättar tillämpningen av 

regelverken. Om modellen följs till punkt och pricka kan detta resultera i risken att tappa 

fokus på helheten. Vår undersökning visade att planering och en bra riskbedömning är enormt 

viktiga utgångspunkter i hela SOX-arbetet. En bra riskbedömning sker genom att företagen 

utgår ifrån balans- och resultaträkning där poster med stor risk väljs ut. I detta steg är det 

otroligt viktigt att selektera ut irrelevanta poster. Annars kommer många kontroller att utföras 

som egentligen inte är av någon betydelse vilket innebär att stora resurser tas i anspråk i 

onödan. Vad som avgörs vilken post som är relevant eller inte skiljer sig naturligtvis åt 

beroende på vilken typ av företag det rör sig om. Viktigt är dock att företagen verkligen 

analyserar och granskar posterna så att endast de viktiga väljs ut. Utförs inte planering och 

denna grundliga riskbedömning finns det risk för att företagen planerar tusentals kontroller 

vilka i sig är svåra att dels implementera i arbetet och dels hinna med att utföra. De 

undersökta företagen har utifrån detta insett att kontrollerna från början bör vara genomtänkta 

och att en ändring av dem bör vara möjlig utan extremt stor resursutnyttjning. Det har även 

visat sig i empirin att testningen av kontrollerna har blivit väldigt omfattande och många 

ändringar därefter har varit nödvändiga. För att genomföra implementeringen så effektivt som 
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möjligt har det visat sig att processen bör vara centraliserad. Vissa respondenter har 

åstadkommit detta genom att införa ett globalt system för alla delar av verksamheten medan 

andra har satt kontrollerna övergripande i systemet så att dubblering av dem undviks. Vilket 

sätt som är idealiskt är svårt att utröna men något som däremot generellt kan sägas är att ett 

centraliserat system är att föredra.  

 

Den största förändringen som SOX arbetet har inneburit för de intervjuade företagens arbete 

är dokumentationen. Även tidigare beskrivna teorier visar på att denna del är otroligt 

omfattande. Företagen anser att de tidigare haft en bra intern kontroll men däremot utfördes 

ingen dokumentation i den utsträckning revisorerna är angelägna om att företagen bör ha. 

Eftersom dokumenteringen kräver väldigt mycket tid visar undersökningen att det är viktigt 

att företag utför sin riskbedömning utifrån ett helhetsperspektiv för att logiskt kunna avgöra 

vilka poster som är relevanta. Antalet nyckelkontroller har varit otroligt varierande hos de 

respektive respondenterna. Det som generellt kan anses är att kontrollerna är så många att 

dokumentationen inte kan omfatta alla på ett organisatoriskt bra sätt. En nedskärning av 

antalet kontroller har i många fall varit nödvändigt liksom att införa ett bra system för att 

kunna hantera den stora mängden dokument som uppstår. Även tidigare beskrivna källor har 

visat på att denna omfattande dokumentation har inneburit ett ändrat arbetssätt för svenska 

företag. Rutinerna som numera krävs har tidigare varit så integrerade i systemen att de varit 

självklara. Mycket resurser har nu lagts på att utmärka dessa samt dokumentera vad de 

innebär.  

 

Av empirin framgick det att företagen anser att SOX implementeringen är väldigt 

konsultdriven. Anledningen till detta är, som nämnts ovan, att revisorerna är måna om att 

grundliga kontroller utförs samt att dessa dokumenteras. Agentteorin kan här vävas in då 

revisorerna är otroligt måna om att förmedla korrekta rapporter till intressenter främst i form 

av ägare. Detta har lett till att revisionsbyråerna erbjuder sina konsulttjänster för att hjälpa 

företagen att implementera lagen vilket i vissa fall har skett i en enorm omfattning. Detta 

kräver ofantliga resurser för företagen som själva kanske inte alltid haft kunskap om vad 

lagen betyder och kräver. Istället har detta moment överlämnats till konsulter för att försöka 

föra in vissa kontroller i det dagliga arbetet. Särskilda problem som kan uppstå med detta 

tillvägagångssätt är att konsulterna gör ett oerhört omfångsrik arbete som sedan lämnas över 

till företaget när det är färdigt. Svårigheten med detta ligger i att personalen då ska kunna ta 

vid och tillämpa detta samt förstå vad det innebär.  
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Det företagen anser har varit ett av de svåraste momenten vid implementeringen av SOX är att 

få organisationen att förstå lagens betydelse och omfattning. Därför har det varit enormt 

viktigt att få ledningen engagerad i arbetet och framförallt att få dess stöd. Det är främst 

ledningen som först måste anamma lagen för att sedan sprida vidare informationen om hur 

viktig lagen är till resten av organisationen. Sker inte detta förstår inte medarbetarna hur 

betydande det är att företaget följer lagen vilket gör arbetet med implementeringen enormt 

mycket svårare. Utifrån denna ståndpunkt är det sedan väsentligt att medarbetarna får den 

information de behöver för att kunna genomföra sitt arbete med att förändra arbetssätt på ett 

fungerande sätt. Denna utbildningsfas skiljer sig åt beroende på vilket företag som bearbetas. 

Vissa av de undersökta bolagen har fått med sig ledningen direkt vid första diskussionen om 

SOX medan andra har varit mer tveksamma och helst skulle vilja slippa tillämpa den. Tanken 

är ju att lagen ska förstärka investerarnas förtroende för näringslivet vilket torde vara högst 

relevant för företag att vilja uppfylla. Dock anser vissa respondenter att ledningen inte riktigt 

inser att SOX endast är en lag om huruvida de finansiella rapporterna är rättvisande eller inte. 

Det har i flera fall visat sig att ledningen tvekat på det stora antalet kontroller eftersom de inte 

alls fokuserar på hur företaget bedriver sin verksamhet för att kunna fortsätta existera. Det kan 

anses gå åt för mycket resurser till att genomföra rättvisande finansiella rapporter än att �göra 

affärer�.  

 

6.3. Fallgropar tillämpbara på Koden 

SOX som bygger på det angloamerikanska synsättet är i större utsträckning baserat på 

sedvänja och praxis. Detta ter sig tydligt då SOX utformades delvis eftersom diverse 

företagsskandaler inträffade med anledning av att varken fullständiga praxis eller lagar fanns i 

USA. Den svenska bolagsstyrningsmodellen är mer grundad på lagar och regler vilket gör att 

Aktiebolagslagen länge har reglerat företag. En ytterligare skillnad är att verkställande 

direktör och ekonomichef är högst ansvariga för den interna kontrollen enligt SOX. Koden 

däremot utser styrelsen som ansvarig. Detta har visat sig i empirin då detta kan vara en aspekt 

på varför arbetet med införandet av SOX har varit så otroligt omfattande. Ledningen vill inte 

riskera att fel uppstår och att oegentligheter inte upptäcks då hårda straff väntar om SOX inte 

uppfylls.  

 

De fallgropar som kunnats urskiljas under den empiriska undersökningen är högst relevanta 

även när det kommer till tillämpningen av Koden. En utgångspunkt för hela 
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implementeringen är att det är en fördel om företagsledningen är engagerad för att underlätta 

arbetet med tillämpningen. Detta medför även att resten av organisationen förstår vikten av 

rekommendationen.  Det är även gynnsamt för företaget om ledningen utbildar medarbetarna 

om kraven som rekommendationen ställer och informera om vilka mål som har satts upp samt 

tankar om tillämpningen. Att bidra med tillräckliga resurser är också en viktig ledningsuppgift 

för att implementeringen ska bli så effektiv och ordentlig från första början. Ett 

ställningstagande som är mycket viktigt för ledningen är att sätta sig in i Kodens betydelse för 

om de inte skapar sig en förståelse är det mycket svårt att få medarbetare att göra det. Arbetet 

är oftast mycket mer omfattande än vad företaget och dess ledning från början hade trott. Om 

detta inte tas i beaktande blir ofta planeringsfasen förhastad och resurserna riktas mot fel mål.  

 

En del revisionsbyråer har utformat detaljerade mallar för tillämpning av Koden utifrån 

COSO-modellen. Istället för att följa modellen slaviskt är det idealt för företagen att använda 

COSO som ett ramverk liksom företagen som implementerat SOX har gjort. En för detaljerad 

tillämpning av modellen kan medföra att det logiska helhetssynsättet vid planeringen och 

utförandet av en bra riskbedömning inte uppnås. Istället kan företagen endast fokusera på de 

mest relevanta posterna som verkligen har betydelse för företaget och kan innebära en stor 

risk. Detta resulterar i att en minimering av antalet nyckelkontroller är föredömligt. Att ha 

tusentals kontroller kommer förmodligen inte att medföra att nyttan överstiger kostnaden. Det 

är mycket viktigt att företagen planerar tillvägagångssättet noggrant istället för att förhasta 

implementeringen. En utgångspunkt är att låta det ta tid med att utvärdera vad företaget 

egentligen vill uppnå med införandet. Att sedan utveckla system som kan ta hand om denna 

stora process är nästintill en nödvändighet. Genom att arbeta på detta sätt blir tillämpningen 

av Koden enklare för företagen utan risk för att rekommendationen inte skulle uppfyllas. 

Tidigare källor har också visat på att kostnaden för koden antagligen kommer att bli mycket 

stor. Detta skulle kunna undvikas om revisionsbyråerna minskar sina krav på den detaljerade 

interna kontrollen samt om företag som berörs skulle kunna få informationen om vad som 

egentligen bör uppfyllas istället för en alltför detaljerad vägledning.  

 

Det utförliga tillvägagångssätt som beskrivs ovan tar mycket resurser i anspråk. Utifrån 

undersökningen ansåg de allra flesta av respondenterna att det sättet är det absolut bästa. Om 

inte planeringsfasen är grundlig blir arbetet inte effektivt. Dock är det ju svenska organ och 

instanser som lägger standarden för hur djup och ingående Koden bör vara. Om detta förblir 

oklart kommer antagligen Koden att utvecklas i samma utsträckning som SOX. Om detta är 
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ett problem eller inte är för tidigt att säga men det tål att tänkas på. Det är ju även en 

kostnadsfråga där åtgärderna kanske anses för dyra för den nyttan den svenska marknaden 

kräver.  

 

Revisionsbyråerna har dock varit snabba att utforma standards för hur Koden bör uppfyllas. 

Detta är ett hjälpmedel för många företag samtidigt som det kan anses konsultdrivet eftersom 

de är angelägna av att sälja sina tjänster. Även fast Koden ännu inte har blivit lika omfattande 

som SOX finns tendenserna till det. Det är även en fråga om förtroende på marknaden. En 

fråga som kan ställas är i vilken utsträckning en omfattande kod behövs. USA har skakats 

enormt mycket mer av företagsskandaler än vad Sverige har gjorts. Dock ansåg ett antal av 

våra respondenter att Sverige behöver ytterligare regelverk för att reglera företagen i större 

utsträckning. Dock är det osäkert vad en bolagskod skulle generera. Småspararna är 

antagligen inte medvetna om att Koden finns medan de stora investerarna förmodligen kräver 

att den uppnås. Det är nog liknande som vid SOX att ett misslyckande i införandet skulle vara 

mer negativt än en lyckad implementering skulle bidra positivt till.  

 

Det går dock inte att förglömma att Koden till stor del faktiskt är utformad efter SOX. Det är 

antagligen ett medvetet val att göra den så lik SOX som möjligt. Tidigare beskriven fakta 

visar på att det faktiskt är lättare att attrahera utländska investerare vid införandet av Koden. 

Säkerheten att investera på den svenska marknaden är därmed större. Vare sig en likhet skulle 

vara positiv eller inte anses den i alla fall välbehövd för det svenska näringslivet. Trots viss 

ovisshet hur rekommendationen kommer att bemötas är en jämförelse till SOX:s eventuella 

fallgropar ett hjälpmedel till vad som kan tänkas på vid implementeringen av Koden.   
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7. SLUTSATS 

Som en avslutning på uppsatsen presenteras en sammanställning av våra slutsatser. Syftet med 

kapitlet är att binda ihop problemformuleringen och syftet med teorierna men främst empirin. Kapitlet 

återger huvuddragen ur analysen och avslutas med förslag till vidare forskning inom detta område.  

 

7.1. Sammanställning av slutsatser 

Uppsatsen inleddes med att presentera hur senaste års företagsskandaler har skakat 

världsmarknaden. Det har utmynnat i ett antal regler och rekommendationer som ska reglera 

bolagsstyrning. Två av dessa är Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för bolagsstyrning. 

Syftet har utifrån implementeringen av SOX varit att se om det finns fallgropar som kan 

undvikas vid tillämpningen av Koden. Vi har även tagit fram riktlinjer som kan vara 

vägledande för att effektivisera arbetet. Dessa slutsatser grundar sig på våra sex respondenter 

utav totalt ett tjugotal helägda svenska företag som måste tillämpa SOX. En generell bild är 

därför svår skapa dock är svaren från respondenterna av så pass bra kvalitet det är möjligt att 

dra slutsatser. 

 

Eftersom Koden är ett mycket omfångsrikt arbete som också ska leda till en bra 

bolagsstyrning är det inte lönsamt i längden att förhasta arbetet. Det är idealiskt om ledningen 

förstår att Koden innebär ett nytt sätt att bedriva verksamheten där kontroller kan leda till god 

företagsetik och moral. Om personer i ledande positioner kan förstå detta kan synsättet lättare 

spridas och anammas i hela organisationen.  

 

Avsnittet om intern kontroll är den viktigaste delen i både SOX och Koden. Den kräver mest 

arbete och är svårast att implementera. Båda regelverken bygger på COSO-modellen. Vid 

mera ingående kontroller används verksamhetens flöde istället eftersom det är mer logiskt och 

lätthanterligt att följa. Det är viktigt planeringsfasen är mycket genomtänkt i 

implementeringsarbetet. En god och genomtänkt planering leder till ett effektivare arbete 

senare under tillämpningen. Det blir då mindre komplicerat att förbättra och ändra kontroller 

som visar sig vara nödvändiga. Antalet kontroller har i många fall varit för stort. Det är 

omöjligt att kontrollera alla verksamhetens processer i detalj. Vid en omfattande 

kontrollaktivitet uppstår ett stort antal dokument som alla ska kunna följas upp, arkiveras för 

att senare vara lättillgängliga att få access till igen. Denna otroligt omfattande dokumentation 
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blir inte genomförbar om antalet kontroller är för stort. Utifrån detta är ett bra och 

centraliserat system nödvändigt för att hela processen ska gå runt. Vid införandet av Koden 

borde därför planeringen vara noggrann och kontrollerna väl genomtänkta för att undvika 

dubblering. Även dokumentationssystemet måste vara fungerande och baseras på logik och 

lättillgänglighet.  

 

Det kan anses osannolikt att förtroendet på marknaden ökar i och med införandet av Koden. 

Vitsen med rekommendationen har varit att förtroendet ska ökas efter inträffade 

företagsskandaler. Dock är det troligt att förtroendet sjunker om ett företag får svårt att 

uppfylla Kodens krav, vilket empirin har visat är fallet med SOX. Revisionsbyråer har 

utarbetat modeller för hur en implementering kan se ut, detta har blivit lite av en standard 

eftersom företagen i ett senare skede ska granskas av byråerna. Denna �standard� är än så 

länge relativt lik SOX, särskilt inom sektionen om intern kontroll. En sådan likhet kan 

missgynna företag då implementeringen blir så otroligt kostsam och resurskrävande i 

jämförelse med vad det gynnar företaget. Å andra sidan är det positivt om en likhet kan locka 

internationella investerare. Paralleller till agentteorin kan här dras då revisorerna förmedlar 

information till företagets ägare som förhoppningsvis bidrar till en starkare bolagsstyrning och 

en större tilltro för bolagsledningen. 

 

Vår undersökning visar att det finns ett antal fallgropar med implementeringen av SOX som 

är direkt hänförbara till införandet av Koden. De flesta av dessa ligger inom sektionen om 

intern kontroll vilket initialt var syftet att undersöka. Det är dock svårt att veta hur 

rekommendationen kommer att utvecklas men vi anser att de fallgropar som har tagits fram i 

uppsatsen är en god vägledning till företag som är i implementeringsfasen av Svensk kod för 

bolagsstyrning.  

 

De mest relevanta fallgroparna som kan undvikas vid tillämpningen av Svensk kod för 

bolagsstyrning med utgångspunkt från implementeringen av Sarbanes-Oxley Act har genom 

analysen sammanfattningsvis visat sig vara att: 

 

• företagsledningen bör vara engagerad i arbetet från början och vidare under hela 

processen 

• utbilda medarbetarna så att de förstår syftet med införandet av rekommendationen 

• bidra med tillräckliga resurser så att arbetet kan fortskrida smidigt 
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• det är idealiskt om planeringsfasen är väl genomarbetad 

• använda COSO-modellen som ett ramverk utan att gå in för mycket på detalj 

• inta ett logiskt helhetsperspektiv för att få en överblickande bild över arbetet 

• endast ha ett begränsat antal nyckelkontroller för de mest relevanta posterna 

• utveckla system som kan hantera de mycket omfattande mängder av dokumentation 

• utvärdera arbetet kontinuerligt för att analysera om rätt åtgärder vidtas 

 

7.2. Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har fler intressanta funderingar och tankar uppkommit rörande förslag till 

fortsatt forskning. Först och främst skulle det vara intressant att undersöka huruvida 

investerarnas förtroende stärks efter att regelverken har tillämpats. När det gäller SOX är detta 

förmodligen aningens lättare att undersöka eftersom företagen har kommit längre med det 

arbetet, framförallt i USA. Problemet är dock att många investerare i Sverige i alla fall inte 

har uppmärksammat lagen än. Dock kan detta komma att ändras då tillämpandet fortskrider.  

Eftersom Koden i viss mån bygger på SOX är det intressant att se den framtida utvecklingen 

av rekommendationen. Kommer tillämpningen framöver att bli alltmer likt SOX eller finner 

företagen en mindre omfattande process att genomföra? Detta gäller framförallt avsnittet om 

intern kontroll som vi har fokuserat på eftersom den delen är så pass otydlig och medför 

tolkningsproblem. Eftersom ingen praxis ännu finns uppstår risken att företag tillämpar intern 

kontroll såsom företag har tillämpat den sektionen i SOX. Detta leder oss vidare till en annan 

intressant frågeställning. Kommer företagen att utföra samma antal kontroller som det görs 

idag eller kommer antalet att reduceras efterhand som implementeringen sker? 

Förhoppningsvis lär sig företagen hur de ska arbeta för att tillämpa och följa lagen utan att för 

stora resurser tas i anspråk. Detta gör då att endast de mest relevant riskerna selekteras ut 

vilket även minskar antalet kontroller.  

 

Avslutningsvis skulle det vara intressant att undersöka hur Koden kommer att påverka 

investerarna framöver? Har rekommendationen stor betydelse jämfört med gällande 

Aktiebolagslag? Kommer förtroendet att stärkas efter inträffade företagsskandaler som t.ex. 

Skandia med hjälp av Koden? Dessa aspekter är mycket svåra att utröna så pass tidigt i 

implementeringsarbetet men i ett senare skede skulle detta vara mycket intressant. Vi ser med 

stort engagemang fram emot fortsatt forskning och vidare undersökningar inom detta område.  
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Bilaga 2: Intervjuunderlag 
 
Sarbanes-Oxley Act 
 
Målet med vår magisteruppsats är att ta fram vilka fallgropar svenska företag ska undvika vid 
implementeringen av svensk kod för bolagsstyrning med utgångspunkt i tillämpningen av 
SOX med fokus på intern kontroll utifrån COSO-modellen. Vi är därför intresserade av att få 
fram vilka svårigheter Ni har stött på vid tillämpningen av SOX.  
 
 

1. Vi har genom sekundärdata fått insikt om att sektion 404 i Sarbanes-Oxley Act om 
intern kontroll skapar mest arbete för företagen. Varför är denna del av lagen mer 
krävande än övriga? 

 
2. Hur arbetar Ni med COSO?  

 
3.   COSO-modellen beskriver hur processen med internkontroll är upplagd genom fem 

huvudkomponenter: Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollaktiviteter, Information 
och kommunikation samt Uppföljning. Vilka risker stöter Ni på inom de respektive 
områdena? 

 
4. Hur bedöms inom vilket område, inom COSO, kontroller behöver utföras och vad 

baseras bedömningen på? 
 

5. Granskas helheten i och med SOX:s krav på intern kontroll eller görs kontrollerna 
självständigt utan hänsyn till övriga områden (ovan)? 

 
6. Målen med intern kontroll är enligt FAR och COSO att inom bolagen uppnå: 
- ändamålsenlig och effektiv verksamhet 
- tillförlitlig finansiell rapportering 
- efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar 

 
Hur och på vilket sätt anser Ni att dessa mål uppfylls genom tillämpningen av SOX? 
(Specificera gärna inom respektive mål) 

 
7. Utifrån en tillbakablick av arbetet med implementeringen av SOX, då främst, sektion 

404 om intern kontroll, anser Ni att något hade kunnat göras annorlunda? 
 
8. Vad har varit det svåraste och mest krävande med SOX-arbetet överlag? 
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Bilaga 3: Svar via e-post, Kristian Ackeby, Autoliv 2006-04-27 
 
1. Målet med vår magisteruppsats är att ta fram vilka fallgropar svenska företag ska undvika 
vid implementeringen av svensk kod för bolagsstyrning med utgångspunkt i tillämpningen av 
SOX. Vi är intresserade av att få fram vilka svårigheter Ni har stött på vid tillämpningen av 
SOX. Vilka delar av lagen har varit mest krävande och varför samt finns det delar som inte 
har varit kostnadseffektiva? 
 
Svar: Den mest krävande delen av SOX (lagen) har varit implementeringen av sektion 
404. Inom den implementeringen så finns en rad krävande moment. Vi kan peka på 
några särskilda: 
 

- Tidskravet. Från att i många delar av organisationen inte ha arbetat på ett 
standardiserat sätt med intern kontroll, så behövdes allt detta göras under kort 
under första året (2004), samtidigt som de mer detaljerade reglerna kring SOX 
404 fortfarande var under utarbetande.  

- Kopplat till tidskravet under 2004 var också resursåtgången. Att i en 
decentraliserad organisation med högt fokus lönsamhet hitta tid och kompetens 
att genomföra utvärderingen av intern kontroll � både utformandet och 
funktionen.  

- Att utvärdera brister inom intern kontroll som framkommer under 
utvärderingen. Svårigheten låg i att bedöma hur stort fel en kontrollbrist kan ge 
potentiellt på den finansiella rapporteringen och att se hur dessa påverkar 
varandra. Till skillnad från att konstatera faktiska fel måste man komma fram 
till vad ett möjligt fel skulle kunna innebära i form av ett monetärt värde.  

 
Kostnadseffektivitet: Att upprätthålla, dokumentera, rätta till och utvärdera intern 
kontroll kostar pengar. Dock ger detta också ett värde för organisationen i form av 
bättre förtroende hos investerare och att färre fel görs i väsentliga processer. Relativt 
kostnaden för SOX 404 har de minst effektiva delarna av utvärderingen varit den 
detaljfokuserade och omfattande testingen och ibland den ökade byråkratiseringen som 
sker pga av skapande av bevis av att kontroller faktiskt fungerat.  
 
2. Vi har genom sekundärdata fått insikt om att sektion 404 i Sarbanes-Oxley Act om intern 
kontroll skapar mest arbete för företagen. COSO-modellen beskriver hur processen med 
internkontroll är upplagd genom fem huvudkomponenter: Kontrollmiljö, Riskbedömning, 
Kontrollaktiviteter, Information och kommunikation samt Uppföljning. Med utgångspunkt 
från COSO-modellen, inom vilket område ligger de största riskerna?  
 
Svar: De största riskerna för fel ligger inom kontrollmiljön. Dvs risken om inte 
organisationen lever efter etiska principer och att det finns rätt kompetens för att 
producera den finansiella rapporteringen.  
 
3. Eftersom SOX har höga krav på intern kontroll, kan det då finnas risk för att det utförs för 
många kontroller separat inom respektive område utan att se till helheten?  
 
Svar: Ja, den risken finns. Såsom regelverket har utformats har ibland det blivit ett 
väldigt stort fokus på detaljerade kontrollaktiviteter och ett mindre fokus på 
kontrollmiljö, riskbedömning, infokomm och uppföljning.  
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4. Hur bedöms inom vilket område kontroller behövs utföras? 
 
Svar: För det första måste kontroller inom alla fem komponenter finnas på plats, här 
talar vi om bolagsövergripande kontroller. För det andra måste man göra en bedömning 
av vilka delar av fin rapporteringen som är väsentliga utifrån ett materialitetsperspektiv. 
För de vikiga processerna, systemen och enheterna som föder dessa väsentliga poster 
måste man sedan göra en bedömning av riskerna för fel och svara upp mot detta genom 
att dokumentera och testa kontroller. Allt detta har vi gjort via en omfattande 
scopingövning.  
 
5. Utifrån en tillbakablick av arbetet med implementeringen av SOX, vad anser Ni hade 
kunnat göras annorlunda? 
 
Svar: Inte så mycket som kunnat göras annorlunda med tanke på förutsättningarna. 
Det som vi skulle kunnat göra mer av under implementeringsfasen var att djupare 
utbilda personal i kraven för SOX och i intern kontroll.  



 

 V

Bilaga 4: Svar via e-post, Thomas Mattson, Preem 2006-05-05  
 
Målet med vår magisteruppsats är att ta fram vilka fallgropar svenska företag ska undvika vid 
implementeringen av svensk kod för bolagsstyrning med utgångspunkt i tillämpningen av 
SOX med fokus på intern kontroll utifrån COSO-modellen. Vi är därför intresserade av att få 
fram vilka svårigheter Ni har stött på vid tillämpningen av SOX.  
 
 

9. Vi har genom sekundärdata fått insikt om att sektion 404 i Sarbanes-Oxley Act om 
intern kontroll skapar mest arbete för företagen. Varför är denna del av lagen mer 
krävande än övriga? 

Svar: För att kunna ge ett uttalande om hur väl den interna kontrollen fungerar krävs 
en utvärdering. En sådan utvärdering görs normalt inte löpande och nu har företagen 
fått bygga upp en struktur och arbetssätt för att löpande kunna göra det.  
 
 
COSO-modellen beskriver hur processen med internkontroll är upplagd genom fem 
huvudkomponenter: Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollaktiviteter, Information och 
kommunikation samt Uppföljning.  
 

10. Vilka risker stöter Ni på inom Kontrollmiljö och varför? 
Svar:  

- Stor förlitan på medarbetare, utan att kontrollera. 
- Inget strukturerat arbete med etiska frågor. 
- Svag dokumentation gällande ansvar och befogenheter. 

 
 

11. Vilka risker stöter Ni på inom Riskbedömning och varför? 
Svar:  

- Det strukturerade löpande riskanalysarbetet har en svag position. Dock har den 
dagliga tradingen (råolja- produkter på världsmarknaden) starkt riskfokus. 

- Tydlig inriktning på att det dagliga arbetet ska fungera. 
 
 

12. Vilka risker stöter Ni på inom Kontrollaktiviteter och varför? 
Svar: 

- Uppföljning av styrningen svag.  
- Tydlig inriktning på att det dagliga arbetet ska fungera. 

 
13. Vilka risker stöter Ni på inom Information och Kommunikation och varför? 

Svar: 
- Verifiering sker ej av att information kommit fram och har uppfattats. (top-

down) 
- Svårt för ledning att få återkoppling från verksamheten. 
- Ned prioritering av Code of Conduct dokument. 

 
 

14. Vilka risker stöter Ni på inom Uppföljning och varför? 
Svar: 
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- Dålig uppföljning ger ingen input till förbättringsinsatser. Dock god uppföljning 
av finansiellt resultat, traditionellt område. 

- Arbetskrävande att testa kontrollaktiviteterna, men viktigt för att erhålla 
underlag för utvärdering. 

 
15. Hur bedöms inom vilket område, inom COSO, kontroller behöver utföras och vad 

baseras bedömningen på? 
Svar: Otydlig fråga, förstår inte frågan. 
 
 

16. Granskas helheten i och med SOX:s krav på intern kontroll eller görs kontrollerna 
självständigt utan hänsyn till övriga områden (ovan)? 

Svar: Underlaget för ett uttalande om intern kontroll gällande den finansiella 
rapporteringen tas från en samlad granskning. 
 

17. Målen med intern kontroll är enligt FAR och COSO att inom bolagen uppnå: 
- ändamålsenlig och effektiv verksamhet 
- tillförlitlig finansiell rapportering 
- efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar 

 
Hur och på vilket sätt anser Ni att dessa mål uppfylls genom tillämpningen av SOX? 
(Specificera gärna inom respektive mål) 

Svar: Att få en tillförlitlig finansiell rapportering uppnås i och med att omfattningen och 
avgränsningen är gjord för att se hur processer och rutiner inom företaget påverkar 
väsentliga poster i rapporteringen. De andra två målen uppnås inte på samma sätt, utan 
fås snarare som bonus då det inte går att bortse från att t ex vissa lagar måste uppfyllas 
för att framställa en finansiell rapportering. 
 
 

18. Hur påverkas de här målen (ovan) om riskerna i COSO:s respektive områden 
förändras? 

Svar: Om riskerna förändras hanteras de förhoppningsvis och man får en ännu större 
förlitan på den finansiella rapporteringen. Annars ingen skillnad. 
Kontrollmiljö: 
Riskbedömning: 
Kontrollaktiviteter: 
Information och kommunikation: 
Uppföljning: 
 

19. Utifrån en tillbakablick av arbetet med implementeringen av SOX, då främst, sektion 
404 om intern kontroll, anser Ni att något hade kunnat göras annorlunda? 

Svar: 
 

- Engagerat ledning mer. (top down) De tolkningarna (PCAOB maj 2005) kom ju 
först när vi var en bra bit på väg. 

- Engagerat IT tidigt och hårdare.  
- Inte gått så djupt och detaljerat gällande nyckelkontrollerna (kontrollaktiviteter). 
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Bilaga 5: Intervju med Annika Kolmert, Concordia Bus 2006-05-08 
 
Sektion 404 
Stora delar av SOX finns redan i svensk lagstiftning i exempelvis Aktiebolagslagen. De 
amerikanska reglerna har tidigare inte varit så detaljerade och därför innebär SOX en stor 
förändring. Trots detaljrikedom finns utrymme för egna tolkningar. I Sverige är 
företagskulturen annorlunda då inga tydliga nedskrivna rutiner finns utan företagsledning har 
fullt förtroende för att personalen utfört sitt arbete. En annan skillnad från amerikanskt sätt att 
arbeta är att företag i Sverige försöker bygga in den interna kontrollen i det dagliga arbetet. 
Dock har det tidigare inte skrivits ner vad som gjort vad under processerna. 
 
Sektion 404 är inte så detaljerad utan lämnar mycket tolkningsutrymme. De amerikanska 
revisionsbyråerna har utformat standarder för hur många kontroller som bör genomföras 
vilket skapar enormt mycket arbete. 
 
COSO-modellen 
Concordia Bus anser inte att det går att ta fram risker inom varje komponent i COSO-
modellen eftersom företaget tittar på riskerna i helhet. COSO används mer som ett ramverk 
och utgångspunkt för bolagsstyrning. 
 
Arbetet med Intern kontroll 
Concordia Bus utgick från en riskbedömning med företagsledningen och fann då ett antal 
risker som var av blandad karaktär. SOX berör dock endast de finansiella riskerna vilka 
företaget sorterade ut för att utvärdera. De finansiella processerna bestod av 12 aktiviteter där 
risker placerades ut. Utifrån detta utvärderades alla riskerna för att komma fram till vilka som 
var störst och därmed mest relevanta.  
 
Företaget sammanställer en årlig rapport för riskbedömning. I Sverige är företagen generellt 
dåliga på att genomföra en riskbedömning och därmed är det svårt att införa det på 
ledningsnivå. Detta är dock ett bra sätt att förebygga risker. Riskbedömning är inte bara en 
SOX:s aktivitet utan ett sätt att leda företag. Ledningen måste först anamma detta för att 
därefter sprida det vidare i organisationen.  
 
När det kommer till kontrollaktiviteter hade Concordia Bus valt ut 16 relevanta risker och 
utförde därmed 16 kontroller, dvs en kontroll per risk. Hälften av de kontrollerna utfördes 
redan rutinmässigt. Annika anser att denna komponent är svårast att implementera eftersom 
den innebär ett ändrat arbetssätt. Det är svårt att få personalen att arbeta på ett nytt sätt. Ett 
exempel är att Concordia Bus införde att två personer ska attestera vid försäljning av gamla 
bussar. Ett dokument ska sedan fyllas i över vilka bussar som är till försäljning samt lägsta 
försäljningspris för dessa etc. Detta har varit svårt att få personalen att arbeta efter denna nya 
arbetsrutin och ändå är detta bara en av de 16 kontroller. Annika tror att det blir svårt för 
företag som har uppemot 10 000 kontroller att lyckas utföra dessa. Därför har Concordia Bus 
valt att fokusera på de allra viktigaste. Att ha sunt förnuft och se till helheten är det viktigaste 
med detta projekt.  
 
Information och kommunikation liknar kontrollmiljön till stor del och beskriver hur företaget 
informerar och kommunicerar den finansiella rapporteringen. Det handlar här mycket om att 
beskriva vilka sätt man når ut på som till exempel intranät, möten och seminarier. Denna 
komponent följer ofta den generella policyn för kommunikationsaktiviteter i företaget.  
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COSO beskriver att företagen kan välja vilken typ av uppföljning som ska utföras. Det kan 
ske i form av möten, infoträffar, intern revision samt medarbetarundersökning. Det vikigaste 
är att företaget gör en uppföljning och inte på vilket eller hur många sätt den utförs på.  
 
Annika anser att COSO är ett bra ramverk för intern kontroll och är även ett bra sätt att 
beskriva bolagsstyrning. Modellen minskar risken för felaktigheter. Risken finns dock kvar 
för bedrägeri och är nästintill omöjlig att eliminera. COSO används som en modell som visar 
helheten i Concordia Bus. Annika anser även att det skulle bli för många kontroller om man 
bara ser till komponenterna och inte till helheten. Det skulle i detta fall inte väga upp till 
kostnaden av kontrollerna. Många företag använder COSO rakt av utan att se till vilken 
verksamhet som bedrivs. Rutinerna används direkt som de beskrivs och kontrollerna görs 
direkt utifrån det. Ofta innebär SOX ingen stor förändring för företag som har bra system 
eftersom de redan arbetar på ett sätt som lagen kräver. I Sverige arbetar vi med kontroll i 
processerna medan amerikanska företag ofta har en internrevisor som granskar i efterhand.  
 
Målen är aningens diffusa, vem avgör av som är ändamålsenligt och effektivt? För att se vad 
som är ändamålsenligt och effektiv verksamhet ser man till företagets egen uppföljning av de 
mål som satts upp. Intern kontroll är aktuell för att uppnå målet om en tillförlitlig finansiell 
rapportering. Även här kommer företagens uppsatta mål in. Om kontroller utförs utan 
anmärkningar till följd av en riskbedömning och det anses som tillfredsställande får det anses 
som tillförlitligt. Det tredje målet uppföljs automatiskt eftersom lagar måste följas. Målet 
uppfylls dock inte när misstag eller bedrägeri görs.  
 
Resultatet 
Några direkta problem har inte påträffats ännu med SOX eftersom företaget valde �den smala 
vägen�. Projektet har inte kostat så mycket och Annika anser att nyttan kommer att överstiga 
kostnaden. Många andra stora företag har anlitat flera konsulter för att implementera SOX 
som har till uppgift att dokumentera processerna. När deras arbete är utfört lämnar de endast 
en beskrivning över hur processerna borde utföras och de anställda för svårt att applicera detta. 
Revisionsbyråerna har infört dessa stora projekt dels för att de inte riktigt vet hur ingående 
kontrollerna behöver vara dels för att de inte vill ge ett felaktigt utlåtande.  
Annika Kolmert tycker att de har uppfyllt kraven för SOX men de väntar på en granskning av 
de externa revisorerna.  
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Bilaga 6: Intervju med Christina Oldmar, TeliaSonera 2006-05-09 
 
Sektion 404 
Sektion 404 är mest krävande eftersom TeliaSonera har lagt ner stora monetära resurser vilket 
inkluderar externa konsulter samt interna tjänster inom enbart SOX. Verksamheten är mycket 
omfattande och telekombranschen är svår. SOX kräver att produktionen ska vara debiterbar. 
Detta blir mycket svårt inom telekombranschen där samtalsminuter kan produceras i olika stor 
mängd med samma utrustning.  
 
COSO-modellen 
TeliaSonera använder COSO som ett ramverk för internkontroll och tittar då på utvalda delar 
för att kontrollera sin interna kontroll. Christina beskriver här hur företaget då tittar på 
helheten och går inte in på varje komponent men kan utnyttja relevanta delar till olika 
verksamhetsområden. TeliaSonera har utformat en egen process som fungerar som modell för 
hur arbetet med intern kontroll ska gå till. Denna process inom SOX-arbetet är i särklass det 
största.  
 
Arbetet med intern kontroll 
TeliaSonera utför en sk. Scoping av balans- och resultaträkningen för att avgöra vilka poster 
som anses relevanta att granska. Företaget har innan satt en gräns för vad som anses som en 
betydande post. Därefter granskas varje posterna och dess flödesschema. Till exempel 
övervakas hur en faktura går genom systemet från inkommandet till betalning. TeliaSonera 
kunde i detta skede utstaka 27 betydande processer, varav varje består av ca 10-15 sidor 
dokumentation. Utifrån processerna identifieras nyckelkontroller som i TeliaSoneras fall är 
288 st. Dessa är en av de viktigaste delarna i hela arbetet eftersom de viktigaste kontrollerna 
framkommer här. Genom dessa ska helheten av hela flödet kunna överblickas. En matris som 
kallas för RACM, Risk and Control Matrix andvänds vid bedömningen av riskerna vid 
kontrollerna. En rutinbeskrivning görs sedan för att kunna mäta denna risk. Dessa kontroller 
har tidigare utförts i TeliaSonera men dokumenteras nu för att uppfylla SOX kraven. 
Kontrollbevis utfärdas sedan för att kunna bevisa att och hur kontrollerna utförts. Detta steg är 
mycket viktigt eftersom revisorn sedan ska granska dessa. En åtgärdslista görs om några av 
dessa steg inte fungerar eller om kontrollerna behöver utvecklas. Denna process är mycket 
omfattande och utmynnar i många tusen sidor av dokumentation. TeliaSonera har många olika 
system och dessa måste även kunna samköras, denna mängd utökar dokumentationen 
eftersom kontroller måste utföras i alla.  
 
Resultatet 
Christina trodde att SOX arbetet kommer att avta allteftersom implementeringen fortlöper. 
Hon anser att intern kontroll är något av en trend som ibland riktas mer fokus på och ibland 
mindre. Med det menar hon att näringslivet om ett tag inser att nyttan för att implementera 
SOX kanske inte överstiger kostnaden. Dock kommer nog de viktigaste kontrollerna att 
behållas medan flertalet antagligen successivt försvinna. Kravet för att implementeringen är 
att ledningen stödjer projektet. Det blir annars mycket svårt att sprida detta nya tankesätt neråt 
i organisationen. Hon menar även att förtroendet på marknaden inte kommer att stärkas 
väsentligt då många småsparare inte är insatta i vad SOX innebär. Christina tror att nyttan av 
att genomföra projektet i TeliaSonera är enligt 80/20-regeln, då man satsar 80 och får ut 20. 

 
Christina tror att SOX är väldigt konsultdrivet i Sverige. Revisionsbyråerna tjänar stora 
pengar på att utföra dessa tjänster. De granskande revisorerna kanske inte heller vågar 
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godkänna en revisionsberättelse där företaget inte genomgått en grundlig process. De externa 
revisorerna är de yttersta granskningsorganet i arbetet även fast en stor del också granskas 
utav internrevisorerna.  
 
Christina ansåg även att SOX kanske är för inriktat på hur de finansiella systemen fungerar 
och inte fokuserar på verksamheten. Med det menar hon att fokus även borde ligga på hur 
företaget gör affärer och möjligheten till fortsatt tillväxt.  
 
De svåraste delarna med projektet har varit att få ledningen att anamma synsättet med de 
utökade kontrollerna. Det var länge mycket lågprioriterat men tog fart när styrelsen och 
ledningen visade sitt intresse. Det har sedan inte varit några problem med att ändra arbetssätt 
längre ner i organisationen.  
 
Vi frågade även vad hon trodde kunde undvikas vid implementeringen av bolagskoden utifrån 
SOX-arbetet. Hon svarade då att dess omfattning skulle försökas hållas så liten som möjligt 
för att kunna få ett grepp om de relevanta delarna. Det har även varit svårt att hitta 
kontrollbevis och det kan vara bra att tänka på innan dessa kriterier sätts upp. Det har även 
blivit så otroligt mycket dokumentation och pappersarbete. Ett bra system kan därför vara bra 
att utforma för att kunna få en överblick. Hon fortsatte med att säga att det finns risk för att 
koden blir för lik SOX eftersom rekommendationen inte är särskilt utförlig. 
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Bilaga 7: Intervju med Annika Olofsson, Ericsson 2006-05-10 
 
Sektion 404 
Det som är mest krävande med sektion 404 är att analysera riskerna och dokumentera 
kontrollerna. Ericsson utför en risk assessment över hela bolaget, dvs över hela världen, där 
man tittar på de största riskerna och processerna bakom dessa. Företaget dokumenterar och 
säkerställer processerna som finns för att granska riskerna. SOX kräver dokumentation in i 
minsta detalj. De största delarna av lagen som kräver mycket arbete är dokumenteringen och 
implementeringen.  
 
Ericsson använder sig av samma globala processer och kontroller i alla delar av världen. Detta 
medför en krävande implementering eftersom allt ska ske på samma sätt vilket medför att 
kulturkrockar uppstår. Dock anser Ericsson att det är lättare att motivera SOX om samma 
procedur tillämpas överallt inom företaget. Inom sektion 404 pratar företaget om design 
efficiency och operating efficiency. Design efficiency handlar om hur företaget dokumenterar 
processerna. Detta granskas sedan av revisorerna för att säkerställa att designen är effektiv. 
Operating efficiency innebär hur processerna används efter att de har implementerats. 
 
COSO-modellen 
COSO används främst som ett ramverk vilket innebär att Ericsson inte följer den i varje 
process. Modellen används framför allt för Kontrollmiljön och något som Ericsson kallar 
Entity Wide Controls. Utifrån dessa kontroller måste varje bolag följa policy och direktiv. 
Ericsson arbetade sedan tidigare med en utvecklad Kontrollmiljö, som SOX kräver idag. 
Skillnaden är dock att lagen kräver mer dokumentation och fler bevis.  
 
Arbetet med Intern kontroll 
Riskbedömningen sker enligt COSO medan själva processerna följer det naturliga flödet i 
företaget. Kontrollerna sker utifrån processerna och inte enligt COSO. Ericsson utgår från 
balans- och resultaträkning för att avgöra vilka poster som är relevanta och har eventuella 
risker relaterade till sig. Denna process kallas scoping. Posterna delas in i olika områden, 
vilka sedan delas in i olika processer. Dessa i sin tur beskrivs i olika flödesscheman där varje 
del i flödet beskrivs i diverse aktiviteter. I flödesscheman utses nyckelkontroller, vilka är 377 
stycken. Varje kontroll dokumenteras på en A4 sida, men dokumentationen för att nå fram är 
extremt omfattande.  
 
Ericsson spenderade mycket tid innan implementeringen för att fundera ut vad lagen 
egentligen betydde och hur de skulle planera arbetet. De är idag glada över den tiden som 
avsattes för att kunna utföra en effektiv implementering. Företaget har tagit hjälp av sin 
revisionsbyrå genom att konsulterna har hjälp till med dokumenteringen samt utförandet av 
kontrollerna. Ericsson valde att utveckla tidigare arbetssätt istället för att anlita flertalet av 
externa konsulter.  
 
Resultatet 
Annika anser att arbetet har varit kostnadseffektivt eftersom det är en global process. 
Förmodligen kommer nog inte investerarnas förtroende att stärkas, inte heller aktiekursen. 
Dock finns risk för att aktiekursen faller om Ericsson inte blir SOX compliance, men annars 
har lagen ingen större påverkan. Ericsson är nöjda med arbetet och ledningen har varit 
stöttande redan från starten. De hade inställningen att detta var ett projekt som var tvunget att 
genomföra och såg därför inga hinder med det. Ericsson vill inte tala �SOX projektet� i sig 
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utan vill införa ett Global Management System med en företagskultur som genomsyrar hela 
företaget.  
 
Det mest krävande har varit att Ericsson ville att implementeringen skulle ske på samma sätt i 
alla länder vilket försvårades genom kulturkrockar. Dokumentationen har också varit 
krävande och inneburit ändrade rutiner.  
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Bilaga 8: Intervju med Monika Bandi, SKF 2006-05-10 
 
Sektion 404 
SKF är registrerat hos Securities & Exchange Commission (SEC) i USA och måste därför, i 
relevanta delar, följa Sarbanes-Oxley Act från 2002 (SOX). Sektion 404 i SOX ställer som 
krav att ett bolag som registrerats hos SEC, i sin rapportering skall inkludera en rapport från 
företagsledningen och en därtill hörande granskningsrapport från revisorerna avseende den 
interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Sektion 404 är den mest omfattande 
delen av SOX-regelverket, eftersom det ställs krav på att ledningen skall utvärdera hur 
effektiv den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen varit vid slutet av 
varje räkenskapsår. 
 
COSO 
För att uppfylla kraven enligt SOX 404 skall SEC registrerade bolag bland annat 
implementera ett känt ramverk för intern kontroll. SKF tillämpar ramverket "Internal Control 
Integrated Framework", som lanserats av The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO). COSO ramverket består av de fem komponenterna; 
Uppföljning, Information och kommunikation, kontrollstruktur, riskbedömning samt 
kontrollmiljö. SKF har dokumenterat övervakningen av COSO-komponenterna i ett särskilt 
dokumentationshanteringssystem. 
 
 
Arbetet med intern kontroll 
Arbetet med implementeringen av COSO-ramverket har genomförts under 2005 och 2006 och 
har huvudsakligen bestått i en anpassning av processer och kontrollbeskrivningar till en 
gemensam standard i enlighet med kraven i COSO och SOX. Företaget har satsat stora 
resurser samtidigt som det har krävts externa konsulter i betydande omfattning för att 
implementera regelverket, inklusive dokumentationen av kontrollsystemet. 
 
ELC - "Entity level Controls" är bolagsövergripande kontroller och direkt kopplade till 
komponenterna i COSO-ramverket. Här beskrivs hur man kontrollerar komponenterna; 
Uppföljning, Information och kommunikation, kontrollstruktur, riskbedömning samt 
kontrollmiljö för respektive SOX-bolag inom koncernen.  
 
För TLC - "Transaction level controls" har signifikanta konton identifierats och de processer 
som stöder dessa signifikanta processer har dokumenterats. Riskanalys har genomförts och 
risker inom de angivna processerna har identifierats. Nyckelkontroller har beskrivits i detalj 
och kopplats till de identifierade riskerna i respektive process. Totalt har SKF ca 5000 
nyckelkontroller. 
 
Ett omfattande system för företagsledningens test av kontrollerna har implementerats. 
Testning av de identifierade nyckelkontrollerna sker både internt av företaget (Management 
test) samt av de externa revisorerna (Audit test). Dessa testfaser är mycket  resurskrävande.   
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Resultatet 
Ledningen står till fullo bakom och stöttar SOX -implementeringen, vilket underlättat 
möjligheten att driva projektet framåt.   
 
Sarbanes- Oxley Act - Section 404 är i sig är inte särskilt utförlig. Däremot har revisorernas 
tillämpning, inklusive procentuella täckningskrav medfört att kraven beträffande både 
processdokumentation och kontroller är mycket omfattande. Vissa processer och kontroller 
som ej innebär en materiell risk, skulle helt kunna exkluderas om de procentuella 
täckningskraven från revisorerna var lägre eller ännu mer riskorienterade. 
 
Projektet har visat sig vara betydligt mer omfattande än vad man från början trodde. Processer 
och dokumentationen av kontroller har stramats upp, vilket varit besvärligt och tidskrävande 
att implementera på de flesta håll. Det har varit och är fortfarande en utmaning att hålla 
tidsramarna och i vissa fall att allokera tillräckligt med interna resurser. 
 
Monika tror inte att SOX - certifieringen kommer att innebära att förtroendet på marknaden 
stärkas avsevärt, men att det skulle uppfattas negativt på marknaden om man inte uppfyller 
kraven. SOX- certifieringen kan ha viss betydelse för de större investerarna medan  
småspararna förmodligen har mycket begränsad kännedom om SOX. 
 
Vid frågan om hon anser om SOX är nödvändigt säger Monika att hon anser att utvärderingen 
och certifieringen av den interna kontrollen bör hängas upp på någon form av regelverk. 
Behovet har uppkommit till följd av ett antal företagsskandaler och man har försökt att 
minimera dessa genom att införa SOX- regelverket.  Kraven från revisorer beträffande själva 
tillämpningen av SOX har dock varit mycket omfattande och i många fall överskridit nyttan 
med de genomförda aktiviteterna. Tillämpningen kommer förmodligen att förenklas med 
tiden. SKF arbetar kontinuerligt med att förbättra, förenkla och anpassa dokumentationen så 
att arbetet både täcker de risker som identifierats men också blir så effektivt och 
ändamålsenligt som möjligt. 
 
Planeringen av arbetet är en av de viktigaste delarna i hela implementeringen. SKF har en 
mycket centraliserad approach, vilket har varit till stor fördel för att uppnå en enhetlig struktur 
i de olika dotterbolagen. Även kontrollerna har definierats centralt, vilket är en fördel för att 
underlätta arbetet i både utvärderingsfasen och när det gäller att åtgärda de brister som noteras 
i samband med testning. SKF borde kanske ha använt sig av en ännu mer centraliserad 
kontrollstruktur från början. Denna lärdom skulle eventuellt även andra företag kunna ta till 
sig vid tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning.  
 
 


