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Abstract 
 
Flera år av skandaler i stora internationella aktiebolag och sviket förtroende på finansmark-
naden har tvingat den amerikanska finansmyndigheten att ta till drastiska åtgärder i form av 
den nya lagstiftningen Sarbanes-Oxley Act. Innan årets slut ska den nya lagen tillämpas på 
svenska bolag.   



Stockholms universitet Kandidatuppsats Vägen till ”Compliance” 
 
 
 

3(81) 

Sammanfattning 
 
I början av 2000-talet uppdagades den ena redovisningsskandalen efter den andra i USA, där 
stora internationellt kända företag som bland andra Enron och WorldCom var inblandade. 
Som en reaktion mot dessa skandaler utformades år 2002 regelverket Sarbanes-Oxley Act av 
den amerikanska finansmyndigheten SEC. Regelverkets syfte är att främst reglera finansiell 
rapportering och intern kontroll. De företag som berörs av denna lagstiftning är amerikanska 
börsnoterade företag, men även andra internationella företag som är börsnoterade i USA ska 
från och med 2006 följa den. 
 
Syftet med studien är att öka vår förståelse om implementeringen av Sarbanes-Oxley. Genom 
att använda oss av befintliga teorier inom området, med fokus på främst COSO-ramverket och 
Leavitts modell, ska vi försöka ge svar på frågan: hur ser implementeringsprocessen av 
Sarbanes-Oxley ut praktiskt i jämförelse med befintliga implementeringsteorier. Detta genom 
att utgå ifrån en kvalitativ forskningsmetod, då vi utför en fallstudie med hjälp av intervjuer 
på AstraZeneca AB och två stora revisionsbyråer.  
 
I analysen har vi valt att behandla intervjusvaren genom att dela upp dem i enlighet med en av 
studiens använda teorier för att därefter göra en jämförande analys. Vi kan såhär i efterhand 
konstatera att mycket av arbetet med implementeringsprocessen av Sarbanes-Oxley Act i stort 
sett sker enligt de teoretiska anvisningar som följer med lagen, dock har dessa anvisningar 
inte alltid varit tillräckligt tydliga.   



Stockholms universitet Kandidatuppsats Vägen till ”Compliance” 
 
 
 

4(81) 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning  6 
1.1       Bakgrund 6 
1.1.1    Enron 6 
1.1.2    WorldCom 7 
1.1.3    Sarbanes-Oxley Act of 2002 8 
1.2       Problemformulering 8 
1.3       Syfte 8 
1.4       Avgränsning 9 

 
2. Metod  10 
2.1       Vad är vetenskap? 10 
2.2       Vad är ett paradigm? 10 
2.3       Forskningsansats 11 
2.3.1    Induktiv – teoriutveckling 11 
2.3.2    Deduktiv – teoriprövning 11 
2.3.3    Egen forskningsansats 12 
2.4       Vetenskapsteori 12 
2.4.1    Positivism – det förklarande perspektivet 12 
2.4.2    Hermeneutik – det tolkande perspektivet 13 
2.4.3    Egen vetenskapsteori 13 
2.5       Forskningsmetod 14 
2.5.1    Kvantitativ forskningsmetod 14 
2.5.2    Kvalitativ forskningsmetod 15 
2.5.3    Egen forskningsmetod 15 
2.6       Tillvägagångssätt 15 
2.6.1    Undersökningsdesign 16 
2.6.2    Urval 17 
2.6.3    Data och dess olika former 17 
2.6.4    Undersökningsmetod 18 
2.6.5    Vår undersökningsmetod 19 
2.7       Trovärdighet 19 
2.7.1    Reliabilitet 19 
2.7.2    Replikerbarhet 19 
2.7.3    Validitet 20 
2.8       Kritik till val av metod 20 
2.9       Sammanfattning av metodkapitlet 21 

 
 
 



Stockholms universitet Kandidatuppsats Vägen till ”Compliance” 
 
 
 

5(81) 

3. Teori 22 
3.1       Sarbanes-Oxley Act 22 
3.1.1    COSO-ramverket 25 
3.1.2    Oberoende revisorer 27 
3.1.3    Utomstående konsulter 28 
3.2       Implementering av Sarbanes-Oxley Act 29 
3.2.1    En strategi för implementering 29 
3.2.2    Attityden till implementering av Sarbanes-Oxley Act 31 
3.3       Sammanfattning av teorikapitlet 33 

 
 
4. Empiri 34 
4.1       Kort om intervjuerna 34 
4.2       Introduktion till AstraZeneca AB 34 
4.2.1    Intervju med Björn Wahlborg på AstraZeneca AB 35 
4.2.2    Intervju med Can Bektas på AstraZeneca AB 38 
4.3       Relationen mellan AstraZeneca AB och Deloitte 40 
4.3.1    Intervju med Michael Bernhardtz på Deloitte 40 
4.4       Relationen mellan AstraZeneca AB och KPMG 42 
4.4.1    Intervju med Lena Stämmgård på KPMG 42 

 
5. Analys 45 
5.1       Vägen till compliance i AstraZeneca AB 45 
5.2       Revisorerna om vägen till compliance 50 
5.3       Jämförande analys 56 

 
6. Slutsats 63 

 
7. Förslag till vidare forskning 66 

 
Referenser 67 

 
Bilagor 71 
Figurförteckning 79 
Tabellförteckning 79 

 



Stockholms universitet Kandidatuppsats Vägen till ”Compliance 
 
 
 

6(81) 

1. Inledning 
Vi kommer att inleda uppsatsen med att kort berätta om bakgrunden till regelverket 
Sarbanes-Oxley. Därefter ger vi en mer detaljerad beskrivning av de skandaler som föranlett 
regelverkets uppkomst. Vidare tar vi upp lite allmänt om själva lagen, innan vi kommer in på 
vår problemformulering och syftet med studien.  
 
 
1.1 Bakgrund 
I början av 2000-talet uppdagades den ena redovisningsskandalen efter den andra i USA, där 
stora internationellt kända företag, som bland andra Enron och WorldCom var inblandade. De 
till synes framgångsrika företagen föranledde ett par av världens största konkurser hittills.  
 
Finansvärlden hade fått sig en rejäl kalldusch och förtroendet för börsmarknaden hade sjunkit 
kraftigt, då de amerikanska myndigheterna beslutade att vidta åtgärder för att återuppbygga 
det förlorade förtroendet samt förebygga liknande situationer i framtiden. Redan år 2002 
utformades regelverket Sarbanes-Oxley som till största delen reglerar den finansiella rapport- 
eringen, den interna kontrollen, samt dokument- och riskhanteringen. De företag som berörs 
av denna lagstiftning är amerikanska börsnoterade företag, men även andra internationella 
företag som är börsnoterade i USA ska från och med 2006 följa den. 
 
1.1.1 Enron  
Samtliga uppgifter i detta delkapitel är tagna ur Wikipedia The Free Encyclopedia på Inter-
net. Den ursprungliga engelska texten är till stor del direkt översatt av oss till svenska, dock 
är vissa delar bearbetade.1 
 
Amerikanska Enron Corporation var ett av världens största el-, naturgas- och kommunika-
tionsföretag med cirka 21 000 anställda. Företaget utsågs till USA:s mest innovativa bolag sex 
år i rad av Fortune Magazine och hade år 2000 intäkter på 101 miljarder dollar. 
 
Under ett antal år fattade företaget ett antal dåliga ekonomiska beslut och dränerade i princip 
sig självt på likvida medel. Företagets finansiella avdelning tvingades ta till alltmer kreativa 
finansiella metoder för att hålla företaget på fötterna. Bland annat skapades utlandskonton för 
att få företaget att framstå som mer lönsamt än vad det i själva verket var. På så sätt skapades 
en ond cirkel, där företagschefer pressades till att förvränga den finansiella informationen 
alltmer för att skapa illusionen om miljardvinster, medan företaget egentligen led av stora 
förluster. Detta drev upp aktiepriserna till helt nya nivåer och vid den här tidpunkten började 
företagets chefer, vilka satt inne med information om de dolda förlusterna, göra insideraffärer 
och byta aktier värda miljontals dollar. Samtidigt uppmanade de allmänheten och Enrons 
investerare att köpa aktien. Cheferna på Enron försäkrade investerare om att aktien skulle 
fortsätta stiga, medan de själva i hemlighet gjorde sig av med sina andelar, då de visste att 
sanningen var en annan; att priset skulle fortsätta att sjunka.  
 
Ett år efter att aktien legat på topp med sina 90 USD, föll den till 42 USD och fortsatte att 
falla till dess att den hamnade under priset av en dollar i november 2001. Det var först då 
investerarna blev medvetna om miljonförlusterna som Enron dolde. Innan dess fortsatte inve-
sterare att köpa eller hålla i sina aktier, i hopp om att uppgången som hade utlovats snart 
                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Enron, accessdatum: 2006-03-04. 
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skulle komma, och förlorade mer pengar för varje dag. Enron betraktades som ett av de mest 
väletablerade och stabila företagen på den amerikanska börsmarknaden, varför denna hän-
delse rejält skakade om den finansiella världen. 
 
När skandalen hade uppdagats och uppgifter framkom om avancerade och välplanerade brott, 
bland annat bokföringsbrott och korruption, ansökte Enron om konkurs den 30 november 
2001 i Europa. Två dagar senare ansökte de om skydd från den amerikanska konkurslagen för 
att omorganisera istället för att likvidera företaget. I dag existerar Enron endast för att sköta 
om sina fastigheter, konkursprocesser och för att reda ut rättsliga frågor. 
 
I samband med avslöjandet av bedrägerierna i Enron, uppdagades även redovisningsbrott i 
telekomföretaget WorldCom där samma redovisningsbyrå, Arthur Andersen, medverkade. 
Trots att Enron, under tiden då företaget kollapsade, föranledde den största konkursen i histo-
rien, har den sedan dess överskuggats av fallet med WorldCom.  
 
1.1.2 WorldCom 
Texten i detta delkapitel är en egen översättning av olika engelskpublicerade texter. Till viss 
del är den direkt översatt, dock är delar av den bearbetad av oss.  
 
Strax efter Enronskandalen uppdagades ännu en skandal med redovisningsbrott på summor 
sex gånger större än de i Enron2. Företaget, som kallades WorldCom, var det näst största tele-
komföretaget i USA3. Oroade investerare hade efter Enron spekulerat kring vilket företag som 
skulle stå för nästa stora skandal och nära toppen på listan över företag i farozonen låg just 
WorldCom.4  
 
Med början av 1999 fram till 2002 använde telekomföretaget bedrägliga redovisningsmetoder 
för att dölja sin nedåtgående finansiella ställning. Företaget målade upp en missvisande bild 
av ekonomisk tillväxt och lönsamhet i syfte att få upp priset på WorldComaktien som hade 
fallit, från att ha legat på över 60 dollar under senare delen av 1999, till mindre än en dollar5. 
Aktieprisernas fall berodde huvudsakligen på företagets avtagande tillväxt och likvida medel. 
I hopp om att öka aktiepriserna igen, vidtog företaget drastiska åtgärder för att minska dess 
kostnader; bland annat genomfördes stora nedskärningar av personal och olika enheter slogs 
ihop. Dessa åtgärder bidrog dock bara till att hämma företagets potential att generera intäkter.6  
 
Företaget överförde utgifter till konton på ett sätt som inte överensstämmer med allmänt 
accepterade redovisningsprinciper7 vilket bidrog till att det verkade mer hälsosamt än vad det 
i själva verket var och detta ökade värdet på företaget. Även intäkterna blåstes upp med hjälp 
av skenbara transaktioner, vilket år 2002 upptäcktes av företagets avdelning för internredo-
visning under en rutinundersökning. De meddelade då företagets nya revisionsbyrå KPMG 
(som ersatte tidigare revisionsbyrån Arthur Andersen, vilka var WorldComs externa revisorer 
under tiden som bedrägerierna pågick) om bedrägerierna som beräknades uppgå till ungefär 
3,8 miljarder USD. Strax därefter blev företagets revisionskommitté underrättade om vad som 

                                                 
2 http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/2066959.stm, accessdatum: 2006-03-04. 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/WorldCom, accessdatum: 2006-03-04. 
4 http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/2066885.stm, accessdatum 2006-03-04. 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/WorldCom, accessdatum: 2006-03-04. 
6 http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/2066885.stm, accessdatum 2006-03-04. 
7 http://www.forbes.com/home/2002/06/26/0626topnews.html, accessdatum: 2006-03-04. 
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pågick och vidtog snabba åtgärder, bland annat tillbakadrog Arthur Andersen sin revisionsbe-
rättelse för 2001.8   
 
I juli 2002 ansökte företaget om konkursskydd för att på samma sätt som Enron omorganisera 
företaget. Det var den största ansökan i dess slag i USA:s historia. Under omorganiseringen 
av företaget, då det bland annat bytte namn till MCI, betalade företaget hundratals miljoner 
dollar i likvida medel och aktier till investerare som blivit orättmätigt behandlade. Vid slutet 
av 2003 uppskattades företagets tillgångar ha blåsts upp med omkring elva miljarder USD.9  
 
1.1.3 Sarbanes-Oxley Act of 2002 
All information i detta delkapitel kommer från Deloittes hemsida.10  
 
Sarbanes-Oxley är ett regelverk som gäller för bolag som är noterade på den amerikanska 
börsmarknaden, NYSEC eller NASDAQ. Regelverket har till syfte att reducera risken för 
felaktig rapportering och bedrägerier samt medverka till att företagens finansiella rapportering 
och ställning blir mer transparent. Myndigheter i Europa och Sverige arbetar intensivt med att 
införa liknande regelverk.  
 
Med anledning av de skandaler som drabbade det amerikanska näringslivet har vikten av en 
regelrätt och tillförlitlig rapportering till marknaden ökat avsevärt och de amerikanska myn-
digheternas svar på skandalerna dröjde inte länge. ”I Europa utvärderas för närvarande hur en 
motsvarighet till det amerikanska regelverket ska se ut.” Det svenska näringslivet som i så 
många år bedrivits under självreglerande former har likaså drabbats av en och annan skandal 
och även här diskuteras förslag på motsvarande regelverk. 
 
Sarbanes-Oxley antogs i USA 2002 för att ”bemöta de allt högre kraven på ordning och reda i 
det amerikanska näringslivet” till följd av en rad skandaler i stora företag som Enron och 
WorldCom med flera. Dessa skandaler hade lett till ”konkurser, förlorade arbetsplatser samt 
ett vikande förtroende för Wall Street från både privata och institutionella investerare.” Re-
gelverket gäller för amerikanska bolag per 31 december 2004. 
 
 
1.2 Problemformulering 
Vi har valt att skriva om Sarbanes-Oxley och om hur själva implementeringen av denna lag 
har gått tillväga. Vi kommer att begrunda det teoretiska kring implementeringen av den nya 
lagstiftningen då vi studerar hur denna har skötts i praktiken. För att få en klar bild har vi valt 
att åskådliggöra detta med ett exempel på hur det gått till på ett företag – AstraZeneca AB. Vi 
vill ta reda på hur företaget har gått tillväga för att följa de riktlinjer och regler som finns i 
akten och som är tvingande för börsnoterade internationella företag. Vi kommer i vår studie 
att ställa oss frågan: 
 
Hur ser implementeringsprocessen av Sarbanes-Oxley ut praktiskt i jämförelse med 
befintliga implementeringsteorier? 
 

                                                 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/WorldCom, accessdatum: 2006-03-04. 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/WorldCom, accessdatum: 2006-03-04. 
10 http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D59816,00.html, accessdatum: 2006-02-28. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka vår förståelse om implementeringen av Sarbanes-Oxley.  
 
1.4 Avgränsning 
Vi skriver om implementeringen av Sarbanes-Oxley och kommer inte att ta upp effekterna av 
det nya regelverket, då vi anser att det är för tidigt att urskilja några effekter i detta skede. Ett 
annat område som vi inte kommer att gå in på djupare är externrevisorers arbete, dock kom-
mer vi att beröra det då det påverkar arbetet med Sarbanes-Oxley. 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som studien bygger på. Inledningsvis tar vi upp begrep-
pen vetenskap och paradigm, därefter kommer vi att gå in på den forskningsansats, veten-
skapsteori och forskningsmetod vi har valt för vår undersökning. Slutligen redogörs mer de-
taljerat för vårt praktiska tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 
 
 
2.1 Vad är vetenskap?  
Vetenskapens uppgift är att söka sanningen, ta reda på hur det förhåller sig i verkligheten och 
upptäcka nya verkligheter. Denna förändring innebär inte enbart att man lägger nya fakta till 
det stora kunskapsbygget utan vetenskapens utveckling förutsätter även att gamla åsikter för-
kastas.11  
 
Utgångspunkten för de flesta vetenskapliga undersökningar är behovet av att förstå egenska-
perna hos det man studerar. Detta börjar självfallet med insamling av faktakunskap. Ur veten-
skaplig synvinkel uppmuntras forskaren att samla in en avsevärd faktavolym som startpunkt. 
Datainsamlingen är en nödvändig grund för den vetenskapliga undersökningen och inte någon 
slutprodukt med egentligt egenvärde. Försedd med en uppsättning fakta kan forskaren sedan 
börja identifiera kopplingar och förbindelser mellan saker. Det vetenskapliga arbetet involve-
rar vanligtvis ett sökande efter samband som forskaren misstänker kan finnas.12  
 
 
2.2 Vad är ett paradigm?  
Resonemanget kring paradigm har utformats till största del av vetenskapshistoriken Thomas 
Kuhn13. Kuhns utgångspunkt är att i alla teorier finns det något som inte stämmer, och därför 
är alla teorier strängt taget falsifierande.  
 
I stora drag resonerar Kuhn att forskare redan från början har med sig en mängd förutfattade 
meningar. Enligt honom har de en förförståelse innan de påbörjar sin forskning, då det inte 
finns någon ”ren fakta”, utan all fakta är ”teoriimpregnerad”. Forskaren märker dock vanligen 
inte själv att han/hon bär på förutfattade meningar. De olika förutfattade meningarna, den så 
kallade tysta kunskapen inom ett vetenskapligt område, hänger samman och bildar en helhet 
som Kuhn kallar paradigm.  
 
Alla vetenskapliga uppfattningar utgår enligt Kuhn från paradigm, som är ett slags mönster 
som fakta anpassas till. Så länge ett paradigm dominerar försöker forskaren få fakta att 
stämma med teorin. Kuhn påpekar dock att det alltid finns anomalier, det vill säga fakta som 
inte kan passas in i paradigmet.  
 
Allteftersom tiden går och kunskaperna växer kommer det att finnas fakta som inte stämmer 
överens med paradigmet. Till slut lyckas någon konstruera ett paradigm som bättre stämmer 
överens med fakta. Då menar Kuhn att fler bitar faller på plats och forskare överger det gamla 
paradigmet och övergår till det nya. Då har vi fått en så kallad vetenskaplig revolution.  
 

                                                 
11 Thurén, 2002, sid. 10. 
12 Denscombe, 2004, sid. 18. 
13 Thurén, 2002, sid. 72. 
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Detta fortsätter sedan i en cykel: en ny kris leder till en ny vetenskaplig revolution som i sin 
tur leder till att ett nytt paradigm etableras som stämmer bättre överens med fakta. Dock upp-
står ingen definitiv slutpunkt, det vill säga en bevisad sanning uppnås aldrig.  
 
 
2.3 Forskningsansats 
Val av forskningsansats berör i hög grad uppfattningen om relationen mellan teori och empiri. 
Det brukar tala om två metodansatser: induktiv, där dras allmänna, generella slutsatser utifrån 
empiriska fakta, och deduktiv, där teorin utgör grundstenen i forskningen.14   
 
2.3.1 Induktiv – teoriutveckling  
Ett induktivt synsätt förekommer vanligen i kvalitativ forskning. Med en induktiv forsknings-
ansats menas att teorin genereras som ett resultat av forskningen; på grundval av de empiriska 
observationerna drar man sedan generaliserbara slutsatser15. Det faktum att induktiv forskning 
baseras på empiriska fakta gör att man aldrig kan vara hundraprocentigt säker på att den utgör 
en fullständig slutledning, utan man kommer snarare fram till en mer eller mindre sannolik 
sådan. Induktiva slutsatser grundade på omfattande material kan dessutom visa sig vara inak-
tuella, då de empiriska förutsättningarna kan komma att ändras.16   
 
En kvalitativ forskning som baseras på en induktiv ansats är riskfylld då den utgår från en 
mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i samtliga dessa också är  
generellt giltigt.17 
 
2.3.2 Deduktiv – teoriprövning  
Deduktiv teori utgör exempel på den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori 
och praktik i samhällsvetenskaplig forskning. Det handlar om teoriprövning; att utgå från be-
fintliga teorier inom ett visst område och sedan pröva dessa. ”Deduktion innebär att man drar 
en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande. Däremot be-
höver den nödvändigtvis inte vara sann i den meningen att den överensstämmer med verklig-
heten.”18  
 
Forskaren ska, utifrån sin egen kunskap och de dominerande teorierna inom ett visst område, 
härleda en eller flera hypoteser som ska granskas empiriskt. Dessa hypoteser styr sedan pro-
cessen genom vilken data samlas in. Resultaten som följer av datainsamlingen kopplas till-
baka till den teoriram man utgick från och de tidigare publicerade forskningsresultat som 
finns inom det specifika området; därefter ska hypoteserna antingen bekräftas eller förkastas. 
Detta synsätt ger en generell bild av hur en teoriprövande process går tillväga. Dock behöver 
inte kopplingen mellan teori och empiri nödvändigtvis vara så linjär som denna bild ger 
intryck av19. ”En forskares syn på teorin eller litteraturen kan ha ändrats som en följd av 
analysen av den insamlade informationen, och nya teoretiska idéer och nya forskningsresultat 
kan ha publicerats av andra innan forskaren har kommit fram till sina egna resultat.”20   
 
                                                 
14 Thurén, 2002, sid. 19. 
15 Bryman, 2002, sid. 22.  
16 Thurén, 2002, sid. 20f. 
17 Alvesson, 1994, sid. 41. 
18 Thurén, 2002, sid. 23. 
19 Bryman, 2002, sid. 20ff. 
20 Thurén, 2002, sid. 25. 
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2.3.3 Egen forskningsansats 
Vi har valt att använda oss av en deduktiv ansats i vår studie då vi ämnar pröva befintliga 
implementeringsteorier mot verkligheten. Detta genom att studera den praktiska implemente-
ringen av det nya regelverket Sarbanes-Oxley, bland annat genom att ta upp ett typexempel – 
läkemedelsföretaget AstraZeneca AB. Av de resultat som studien genererar kommer vi sedan 
att dra slutsatser om hur bra teorin stämmer överens med praktiken. Tillvägagångssättet kan 
illustreras genom modellen nedan:  
 
 

 
 
Figur 1. Processer som ingår vid en deduktiv forskningsansats (figuren och dess innehåll är omarbetat av oss). 
Källa: Bryman, 2002, sid. 21. 
 
 
2.4 Vetenskapsteori 
Metod är ett arbetssätt för att samla in empiri, det vill säga data om verkligheten. Det råder en 
grundläggande oenighet om vad verkligheten egentligen är, hur vi kan veta något om den och 
hur vi bör samla in information för att få bästa möjliga approximation av den21. En speciellt 
viktig fråga i detta sammanhang är huruvida den sociala verkligheten kan eller bör studeras 
utifrån samma principer, metoder och verklighetsbild som tillämpas inom naturvetenskapen22. 
Det talas vanligtvis om två vetenskapliga huvudriktningar: positivismen och hermeneutiken. 
 
2.4.1 Positivismen – det förklarande perspektivet  
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen. Genom att analysera den fysiska verklig-
heten i termer av orsak och verkan, strävar man efter att nå fram till kausala samband eller 
allmängiltiga lagar som kan tillämpas på såväl sociala som fysiska fenomen.23 Detta 
forskningsideal avser att hitta det generella i det speciella genom att skapa en förenklad avbild 
av verkligheten. Förutsättningen för att man ska kunna nå fram till generell kunskap är att 
man ska bortse från de enskilda fenomenens specifika egenskaper.24  
 
Forskare som använder en positivistisk ansats hävdar en strikt åtskillnad mellan forskaren och 
det som studeras. Det ska råda distans mellan forskaren och forskningsobjektet, för att inte 
undersökningsobjektet ska påverkas och därmed vetenskapligheten i studien höjas25. En annan 
anledning är att andra forskare ska komma fram till identiska svar då de försöker besvara 
samma empiriska frågeställning under samma förutsättningar.26 
 
I det positivistiska tänkandet hålls fakta och värderingar helt separata från varandra. Enligt 
detta forskningsideal är vetenskapens uppgift att fastställa fakta, det vill säga det som är och 
inte fälla värdeomdömen om hur något bör vara. Positivisterna menar att forskaren kan skala 
bort alla sina värderingar och att det då i verkligheten finns en ren eller neutral fakta som är 
fri från värderingar.27  
                                                 
21 Jacobsen, 2002, sid. 29. 
22 Bryman, 2002, sid. 24. 
23 Andersson, 1982, sid. 28. 
24 Andersson, 1982, sid. 39. 
25 Andersson, 1982, sid. 73f. 
26 Andersson, 1982, sid. 79f. 
27 Andersson, 1982, sid. 59f. 
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2.4.2 Hermeneutiken – det tolkande perspektivet  
Forskare som använder en hermeneutisk ansats tar avstånd från det naturvetenskapliga 
forskningsidealet och skiljer på social- och naturvetenskap. Hermeneutiker arbetar enligt ett 
kvalitativt forskningsideal med en individualistisk syn på det sociala livet.28  
 
Hermeneutikerna hävdar att det finns ett samband mellan fakta och värderingar och är 
övertygade om att neutrala fakta inte existerar, utan att fakta redan är formade i enlighet med 
människors tolkningar och värderingar. Enligt hermeneutikerna är människors bild av världen 
beroende av hur en individuell människa uppfattar, upplever och förstår omvärlden. De menar 
att en ren avbildning av verkligheten är en omöjlighet, eftersom forskaren inte kan vara 
opåverkad i förhållande till verkligheten och därmed är dömd till evig tolkning.29    
 
Inom hermeneutiken ska forskaren vara en deltagare, inte åskådare i undersökningen eftersom 
forskaren inte enbart förväntas iaktta utan även skapa ett engagerat och inlevelsefullt förhål-
lande till studieobjekt. Den hermeneutiska forskningen genomsyras av partiskhet och forskare 
tar med sig sina erfarenheter och sin personlighet, det vill säga sin förförståelse in i tolk-
ningen. Partiskheten ses som en förutsättning och en styrka. Det anses vara en merit om man 
har personliga erfarenheter av det man studerar.30 
 
2.4.3 Egen vetenskapsteori 
Vi har valt att utgå från ett hermeneutiskt synsätt då vi tror att detta synsätt är mest tillämpbart 
i vår studie. Detta på grund av att vi ämnar tolka den information som vi samlar in och skapa 
oss en förståelse för hur saker och ting ligger till i verkligheten. Det ligger inte i vårt intresse 
att generalisera resultaten från vår studie eller att göra jämförelser mellan olika företag som 
ska införa Sarbanes-Oxley.     
 
 
2.5 Forskningsmetod 
Ett fundamentalt val en forskare måste göra är att avgöra vilken forskningsmetod som ska 
användas. De vanligaste är kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Innan detta val görs 
måste forskaren ha klart för sig vilken typ av data som ska samlas in. Detta ska då framgå av 
forskningsskissen för tillvägagångssättet. En grundläggande skiljelinje går mellan kvantitativa 
och kvalitativa data, och den beskrivs i och med dessa generella överväganden31: 

- Arten av relationen mellan teori och forskning, framförallt om det är teorin som styr 
forskningen (deduktion) eller om teorin är ett resultat av forskningen (induktion).  

- Kunskapsteoretiska frågeställningar, det vill säga sådana som har att göra med vad 
som betraktas som giltig kunskap om den sociala verkligheten. (hermeneutik och po-
sitivism) 

- Ontologiska frågor, det vill säga sådana som avgör om den sociala verkligheten ska 
uppfattas som något yttre i förhållande till de sociala aktörerna eller som något som 
dessa formar eller skapar. 

- Värderingar och praktiska frågor som rör tillämpning av vetenskaplig kunskap.   
 

                                                 
28 Andersson, 1982, sid. 17f. 
29 Andersson, 1982, sid. 62ff. 
30 Andersson, 1982, sid. 82. 
31 Bryman, 2002, sid. 15. 
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2.5.1 Kvantitativ forskningsmetod 
Syftet med den kvantitativa metoden är att ge en förklarande beskrivning till varför något är 
på ett visst sätt, det vill säga ge kausala samband. Detta är något som den har gemensamt med 
naturvetenskapen och därmed det positivistiska forskningsidealet.32 
 
Kvantitativ metod handlar om att samla in numeriska data33. Med metoden undersöker forska-
ren många enheter och kan därför inte vara alltför djupgående och komplex. Man måste 
således begränsa sig till att mäta relativt enkla förhållanden, då det är en omöjlighet att fånga 
upp alla variationer hos individer i en grupp. Det finns ett intresse för individuella synpunkter, 
men då enbart som summan av flera sådana, det vill säga vad en majoritet eller en minoritet 
anser om någonting.34  
 
Med en kvantitativ ansats standardiseras informationen så att den lätt kan bearbetas med hjälp 
av datorn, och variationer och samband mellan olika förhållanden kan pekas ut. Metoden är 
inte särskilt kostsam att genomföra, vilket gör att man kan ha ett större urval av undersök-
ningspersoner och därmed ett mer representativt sådant. Detta innebär i sin tur en större 
möjlighet till att generalisera resultatet till fler än bara undersökningspersonerna35. Den 
kvantitativa metoden innebär att forskaren håller en viss distans till undersökningsobjektet, 
vilket enligt Jacobsen (2002) gör att man kan förhålla sig mer kritiska till dem man studerar. 
Ett för stort avstånd till undersökningsobjektet kan dock leda till bristande förståelse för den 
enskilde individens situation.36 
 
Kvantitativ metod innebär i förväg bestämda eller strukturerade undersökningsfrågor, 
vanligen i form av enkätundersökningar. Den kvantitativa ansatsen följer en ganska strikt 
tidsmässig uppläggning och är väldigt oflexibel. Ändringar i metoden under arbetets gång 
skulle innebära stora kostnader och kan i många fall förstöra undersökningens trovärdighet.37  
 
2.5.2 Kvalitativ forskningsmetod 
En kvalitativ ansats passar bra om man vill vara öppen för oväntade händelser och är således 
lämpligast när man ska utveckla nya teorier. Men enligt Jacobsen är det även en mycket 
lämplig metod för att pröva teorier.38  
 
Kvalitativ metod lägger vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje undersöknings-
person. Öppenheten i den kvalitativa forskningen bidrar till att de data som forskaren samlar 
in kan bli mycket nyanserade. Den enskilda undersökningspersonen ger sina individuella 
tolkningar, åsikter samt förståelse av hur något förhåller sig. Dessa kan dock försvåra vid 
analysen av den insamlade datan. Den kvalitativa ansatsen betonar närhet mellan under- 
sökaren och undersökningspersonen; antingen genom långa samtal eller genom att situationer 
och människor observeras under en längre tid. Kvalitativa ansatser är flexibla, då de fråge-
ställningar man har i början av en studie kan ändra form under forskningens gång då man fått 
lite mer kött på benen. Forskningsprocessen blir interaktiv, det vill säga man kan gå tillbaka 
och ändra frågeställningen och datainsamlingsmetoden vartefter forskningen fortlöper. Detta 

                                                 
32 Bryman, 2002, sid. 92. 
33 Bryman, 2002, sid. 77. 
34 Jacobsen, 2002, sid. 147ff. 
35 Jacobsen, 2002, sid. 146f. 
36 Jacobsen, 2002, sid. 147f. 
37 Jacobsen, 2002, sid. 147f. 
38 Jacobsen, 2002, sid. 146. 
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gör att man ofta upplever en vag gränslinje mellan datainsamlingen och analysen i kvalitativ 
forskning.39 
 
Enligt Jacobsen (2002) är det lämpligast att välja en kvalitativ ansats då man är intresserad av 
att skapa mer klarhet kring ett oklart fenomen samt ge en nyanserad beskrivning av det. En 
kvalitativ forskning avser i regel att få fram människors tolkningar och förståelse i en given 
situation. Här kan man då se en koppling till den vetenskapliga ansats som syftar till tolkning 
och förståelse – det vill säga hermeneutiken. Kvalitativ metod är lämplig då man vill se 
sambandet mellan en individ och sammanhanget i vilken denna medverkar. När man inter-
vjuar en person kan man vara öppen för detta sammanhang.40  
 
2.5.3 Egen forskningsmetod 
Vår studie kommer att utgå ifrån en kvalitativ forskningsmetod då vi ska använda befintliga 
teorier och pröva hur de fungerar i verkligheten. Vi ämnar undersöka hur implementerings-
teorier används i det praktiska arbetet med införandet av det nya regelverket Sarbanes-Oxley.  
 
Vi vill även med våra intervjuer få fram respondenternas egna individuella tolkningar, åsikter 
och förståelse av Sarbanes-Oxley för att kunna utföra en djupare analys av implementerings-
processen. Den flexibilitet som en kvalitativ ansats medför passar oss bra då våra fråge- 
ställningar kan ändras när vi får mer kunskap. Vi vill även att intervjuerna är flexibla då vi vill 
vara öppna för följdfrågor. 
 
 
2.6 Tillvägagångssätt 
I detta delkapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga för att få svar på uppsatsens problem-
ställning. Mer detaljerat kommer vi att gå in på den undersökningsdesign vi har valt samt hur 
valet av urval, datainsamling och undersökningsmetod har gått tillväga.  
 
2.6.1 Undersökningsdesign 
En undersökningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data. Man kan då titta på 
kausala samband mellan olika variabler, generalisering, förståelse av olika beteenden, den 
mening dessa har i specifika kontexter och en bedömning över tid av olika sociala företeelser 
och de samband som finns mellan dem.41  
 
Några undersökningsdesigner som finns är: 
 

• Experimentell design: denna design går ut på att man gör en experimentell och jämfö-
rande studie mellan en experimentgrupp och en kontrollgrupp med avseende på den 
valda oberoende variabeln, det vill säga den variabel man undersöker. Detta görs för 
att slå fast i vilken utsträckning skillnaden mellan dessa grupper svarar för variationen 
i det beroende variabeln.42  

                                                 
39 Jacobsen, 2002, sid. 142f. 
40 Jacobsen, 2002, sid. 145. 
41 Bryman, 2002, sid. 42. 
42 Bryman, 2002, sid. 46. 
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• Survey (tvärsnittsdesign): i denna studie sker den mesta informationsinsamlingen via 
enkäter eller strukturerade intervjuer från mer än ett fall vid en viss tidpunkt, i syfte att 
upptäcka ett mönster i de funna sambanden mellan variablerna.43  

 
• Longitudinell design: denna design används sällan av forskare på grund av tidsbrist 

och de höga kostnaderna. Det sistnämnda beror på att urvalet i studien studeras fler än 
en gång. Vanligtvis brukar denna design förekomma som en utvidgning av en 
surveydesign. Man brukar skilja mellan två typer av longitudinella designer:  
panelundersökning och kohortundersökning.44  
 

• Jämförande design: en studie som är en direkt undersökning av två fall.45 
 

• Fallstudie: en fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, till exempel ett 
program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp. En 
fallstudieforskare samlar in så mycket information om problemet eller frågeställningen 
som möjligt i avsikt att formulera en tolkning eller en teori för den företeelse som 
studeras. Med hjälp av en fallstudie kan man både utveckla och pröva en teori. I en 
fallstudie använder man sig av direkta observationer och/eller systematiska 
intervjuer.46 Olika former av fallstudier är47: 

o etnografisk fallundersökning: en sociokulturell analys av det som studeras med 
fokus på kulturen, 

o historisk fallstudie: en studie inriktad på historiska fenomen, 
o psykologisk fallstudie: en studie med fokus på individen, 
o sociologisk fallstudie: en studie inriktad på socialisation och samhälleliga be-

grepp. 
 
Vår undersökningsdesign 
Vi har valt att utföra en etnografisk fallstudie. Valet av undersökningsdesign ligger som grund 
i att vi för ett studium av ett enda skeende; själva implementeringsprocessen av Sarbanes- 
Oxley och bolaget AstraZeneca AB används som ”hjälpinformation” i själva implemen-
teringsstudien. Detta görs för att vi vill se hur en implementering av Sarbanes- Oxley har gått 
tillväga i jämförelse med implementeringsteorin. Denna typ av undersökningsdesign kan 
också ge en inblick i sådant beteende som inte syns vid exempelvis en enkätundersökning, på 
grund av den begränsade datamängd en sådan skulle ge. Nu kan vi få en större datamängd och 
utföra en djupare analys.  
 
Syftet med studien är inte att resultatet ska kunna generaliseras till ett vidare sammanhang, 
utan vi vill se hur pass väl de teoretiska påståendena stämmer överens med de resultat vi 
kommer fram till – det vill säga teoriprövningen. Ett sådant synsätt placerar uttryckligen 
denna fallstudieforskning inom den deduktiva traditionen när det gäller förhållandet mellan 
teori och praktisk forskning.  
 

                                                 
43 Bryman, 2002, sid. 56ff.  
44 Bryman, 2002, sid. 62ff. 
45 Bryman, 2002, sid. 69. 
46 Sharan, 1994, sid. 24ff. 
47 Sharan, 1994, sid. 36ff             
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En undersökningsmetod utmärkande för fallstudier är systematiska intervjuer och detta är 
något som vi har valt att begagna oss av. Mer utförligt om detta tar vi upp senare i detta 
kapitel.  
 
2.6.2 Urval 
Urvalet inför intervjuerna skedde genom att vi använde oss av så kallade bekvämlighets- eller 
tillfällighetsurval. Det innebär att intervjuerna är ett resultat av faktorer som tillgänglighet på 
de individer som vi ämnat intervjua.48   
 
Urvalets storlek är en omdömesfråga49. Då vi valt storleken på urvalet har vi tagit hänsyn till 
de parter som berörs av studien. Eftersom vi valt att använda AstraZeneca AB, som exempel-
företag i studien har urvalet gjorts utifrån företaget. Där har vi försökt välja ut personer på 
olika nivåer med olika befattningar: den ansvarige för Sarbanes-Oxley och en processansvarig 
på operationell nivå. Vi ska även försöka komma i kontakt med finanschefen på AstraZeneca 
AB. Alla dessa personer är på något sätt involverade i eller har kunskap om implementerings-
processen i själva bolaget. 
 
Därefter planerar vi att intervjuat två internrevisorer, en på Deloitte och en på KPMG. Dessa 
båda revisionsbyråer har en relation till AstraZeneca AB då Deloitte har varit inne som kon-
sulter och hjälpt till med implementeringen av Sarbanes-Oxley och KPMG är deras externre-
visorer. Dock har vi valt att ställa allmänna frågor till dem angående implementeringen av 
Sarbanes-Oxley, eftersom vi utför en fallstudie på själva implementeringen och inte på Astra-
Zeneca AB. Vi vill med dessa intervjuer försöka ta reda på vad de olika parterna anser vara 
viktigt, hur man ska implementera Sarbanes-Oxley och vad för typ av råd som ges till företag 
i och med införandet av lagen.   
 
2.6.3 Data och dess olika former  
I en undersökning är det ofta idealiskt att kombinera flera typer av data då olika typer av data 
kan stödja varandra och därmed styrka de resultat som framkommer. Enligt Jacobsen kan 
man, genom att använda flera typer av data, även ställa olika upplysningar mot varandra och 
därmed uppnå spännande kontrasteffekter. Jacobsen talar om två typer av data som man kan 
utnyttja i en undersökning: primär- och sekundärdata.50 
 
Primärdata 
Primärdata innebär att forskaren för första gången samlar in information genom att gå direkt 
till den primära informationskällan som är personer eller grupper av personer. Datainsam-
lingen är skräddarsydd för en viss problemformulering och för att samla in primärdata 
används metoder som intervju, observation eller frågeformulär.51  
 
Sekundärdata 
Andra typer av information som man kan samla in kallas sekundärdata. Här samlar inte fors-
karen själv information från den primära källan, utan han/hon utgår ifrån information som är 
insamlad av andra. Oftast innebär det att informationen samlats in för ett annat syfte – en 
annan problemformulering än den som forskaren ämnar belysa. Om man studerar något som 

                                                 
48 Bryman, 2002, sid. 114. 
49 Ryen, 2004, sid. 85. 
50 Jacobsen, 2002, sid. 153. 
51 Jacobsen, 2002, sid. 152. 
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ligger lite bakåt i tiden, det vill säga historieforskning, används nästan uteslutande sekundär-
data. Men sekundärdata används även av andra samhällsvetenskaper och kan vara av såväl 
kvalitativt som kvantitativt slag. Kvalitativa sekundärdata kan samlas in såsom texter då man 
tagit del av existerande berättelser och historier som man försöker tolka. Oavsett om man 
använder sig av kvantitativa eller kvalitativa sekundärdata är det viktigt att vara kritisk vid 
urvalet av källor samt bedöma trovärdigheten i dessa.52  
 
Våra datakällor 
I vår undersökning kommer insamlingen av primärdata att ske genom intervjuer. En mer 
detaljerad beskrivning av hur dessa kommer att utformas diskuteras mer ingående i övriga 
delar i detta kapitel.  
 
Våra sekundärkällor har varit tidigare publikationer såsom böcker, tidningsartiklar och inter-
netsidor såsom SEC:s och Deloittes hemsida etc. Allt som vi har lyckats hitta och som vi har 
ansett vara relevant har granskats. Men i själva selektionen av information har vi försökt 
bedöma trovärdigheten genom att förhålla oss kritiska innan vi har använt den. 
 
2.6.4 Undersökningsmetod 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vår undersökningsmetod, det vill säga den metod vi 
använder för att samla in empiriska data inför analysen av implementeringsteorierna. En kort 
genomgång ges av hur våra intervjuer kommer att utformas, genomföras, bearbetas och pre-
senteras.  
 
Kvalitativa intervjuer 
Intervju är troligen den mest förekommande metoden inom kvalitativ forskning. Det som 
lockar med den kvalitativa intervjun är dess utrymme för flexibilitet. Intervjuandet, utskriften 
av dessa och analysen tar visserligen mycket tid, dock går arbetet att anpassa till forskarens 
personliga liv.53 
 
De viktigaste formerna av kvalitativa intervjuer är ostrukturerade och semi-strukturerade in-
tervjuer54. I ostrukturerade intervjuer använder sig forskaren av minnesanteckningar och går 
igenom vissa teman under intervjun. Det kan vara så att intervjuaren ställer enbart en fråga 
och sedan låter respondenten associera fritt. Intervjuaren ställer sedan följdfrågor på de 
områden som han/hon vill att respondenten ska utveckla. Ostrukturerade intervjuer påminner 
mycket om ett vanligt samtal. I semi-strukturerade intervjuer har forskaren en uppsättning 
specifika teman som ska beröras i en vad som ofta kallas för intervjuguide. Intervjupersonen 
får dock stort utrymme att utforma svaren på sitt eget. Forskaren är inte låst till intervjugui-
den, utan kan ställa frågorna i en annan ordning eller ta med andra frågor om dessa anknyter 
till något som respondenten sagt. Dock kommer frågorna i stort sett att följa den ursprungliga 
ordningen och formuleringen.55      
 
 
 
 
 
                                                 
52 Jacobsen, 2002, sid. 153. 
53 Bryman, 2002, sid. 299. 
54 Bryman, 2002, sid. 300.  
55 Bryman, 2002, sid. 301. 
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Inspelning och transkribering  
Ett sätt att lösa dilemmat med reproduktion av ett samtal är att använda bandspelare, enbart 
eller tillsammans med anteckningar. Det underlättar en noggrann analys och på detta sätt 
säkerställs att allt från intervjun kommer med. Att anteckna vid sidan om kan vara en fördel 
om utrustningen konstrar.  
 
Transkriberingen från talat till skrivet språk är ett stort efterarbete som till stor del måste göras 
snarast efter intervjun. Det är fördelaktigt att skriva ut bandade intervjuer så nära talspråket 
som möjligt för att slippa gå tillbaka till materialet.56 
 
2.6.5 Vår undersökningsmetod 
Vi har valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer i undersökningen. Denna intervju-
form har valts på grund av att vi vill ge ett utrymme för respondenterna att svara fritt i under-
sökningen. Dock kommer intervjun att styras av en intervjuguide. Vidare kommer intervju-
erna att spelas in för att ge en mer detaljerad analys. Även anteckningar kommer att föras vid 
sidan av inspelningen för att garantera att svaren kommer att finnas om det skulle uppstå 
några problem med inspelningen. Utskriften av intervjuerna kommer att ske snarast efter 
genomförandet för att vi ska ha det färskt i minnet. Intervjuerna skrivs ut ordagrant i den mån 
det är möjligt, för att därefter bearbetas till den sammanfattade form i vilken de kommer att 
presenteras.  
 
  
2.7 Trovärdighet 
Såväl kvalitativ och kvantitativ forskning kan utvärderas genom ett antal kriterier. Inom 
kvantitativ forskning poängteras vikten av validitet, tillförlitlighet och objektivitet när det 
gäller att fastställa trovärdigheten i dess forskning.57 Bryman använder exempelvis begreppen 
reliabilitet, replikerbarhet och validitet i fråga om samhällsvetenskapliga undersökningar58. 
Men båda metoderna har som mål att sträva efter trovärdighet – att övertyga att forsknings-
rapporten är baserad på god forskningspraxis.   
 
2.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och trovärdighet i forskningen. Undersökningen måste 
gå att lita på, det vill säga vara genomförd på ett sätt som väcker tillit. Det innebär att om en 
annan forskare gör om undersökningen med samma metod ska han/hon komma fram till 
ungefär samma resultat.59 Bryman talar om att forskningen kan ha påverkats av slumpmässiga 
eller tillfälliga betingelser.60  
 
2.7.2 Replikerbarhet 
Det kan hända ibland att forskare vill försöka upprepa (replikera) andra forskares tidigare 
undersökningar och de resultat som de kommit fram till av olika anledningar, exempelvis för 
att testa hållbarheten i resultaten. För att en replikation ska vara möjlig måste den tidigare 
forskaren ha detaljerat beskrivit tillvägagångssättet i sin undersökning för att en replikation 
ska vara möjlig.61 
                                                 
56 Wallén, 1996, sid. 78.  
57 Denscombe, 2004, sid. 161. 
58 Bryman, 2002, sid. 43. 
59 Jacobsen, 2002, sid. 22. 
60 Bryman, 2002, sid. 43. 
61 Bryman, 2002, sid. 43. 
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2.7.3 Validitet 
Validitet är i flera avseenden det viktigaste forskningskriteriet. Enligt Silverman (1993) är 
validitet viktigt oavsett vilken teoretisk infallsvinkel man har och oavsett om man använder 
kvantitativa eller kvalitativa data. Validitet kan med andra ord benämnas giltighet och rele-
vans. Det är ett mått som visar om vi mäter det vi faktiskt vill mäta. Det vi har mätt ska anses 
vara relevant. 62   
 
Jacobsen använder begreppet giltighet om validitet och då i termer om intern och extern 
giltighet. Intern giltighet behandlar huruvida man mäter det man tror att man mäter, det vill 
säga att man fått den information man eftersträvat att få63 och om resultatens giltighet, det vill 
säga huruvida de är rätt eller fel64. Extern giltighet berör i vilken utsträckning observationerna 
från en undersökning kan generaliseras; om ett resultat från ett begränsat område vid en viss 
tidpunkt kan anses giltigt även i andra sammanhang.65  
 
 
2.8 Kritik till val av metod 
Valet av angreppssätt vid genomförandet av en studie kan i många fall vara av avgörande 
betydelse för de resultat som framkommer. Vårt val att göra en kvalitativ forskning i form av 
en fallstudie med hjälp av intervjuer beror till stor del på att vi vill få ut så mycket tolkningar 
som möjligt i vår undersökning.  
 
Det som talar emot en kvalitativ ansats är främst att en sådan är resurskrävande tidsmässigt 
och innebär ofta att respondenterna blir färre. Man får då nöja sig med få enheter att 
undersöka och istället utveckla de variabler man ämnar studera66. Vi kan hålla med om att en 
kvalitativ studie kräver en hel del tid, men samtidigt innebär vårt begränsade antal respon-
denter att studien blir mer djupgående då vi får ta del av deras tolkningar och förståelse av 
situationen.  
 
Kritikerna menar ofta att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera utöver den 
situation i vilken de framkom. Detta eftersom kvalitativa forskare bland annat genomför 
intervjuer med ett fåtal individer i exempelvis en viss organisation67. Vi ämnar dock inte 
generalisera de resultat som undersökningen frambringar, utan studien genomförs med syftet 
att öka vår förståelse kring teoretisk implementering i förhållande till det praktiska.   
 
Vad gäller valet av data som studien bygger på, är vi medvetna om att vi måste förhålla oss 
kritiskt till dem. Vi har försökt att använda oss av så många såväl primära som sekundära data 
för att väga dessa mot varandra och således bedöma trovärdigheten i de olika källorna.   
 

                                                 
62 Jacobsen, 2002, sid. 255. 
63 Jacobsen, 2002, sid. 266. 
64 Jacobsen, 2002, sid. 256. 
65 Jacobsen, 2002, sid. 21. 
66 Jacobsen, 2002, sid. 143f. 
67 Bryman, 2002, sid. 270. 
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2.9 Sammanfattning av metodkapitlet 
Vetenskapens uppgift är att söka sanningen, ta reda på hur det förhåller sig i verkligheten 
samt upptäcka nya verkligheter. Enligt Kuhn finns det ingen ren fakta utan all fakta är teori-
impregnerad då forskaren har en förförståelse innan han/hon påbörjar sin forskning.  
 
Valet av forskningsansats berör i högsta grad relationen mellan teori och empiri. Vi har valt 
en deduktiv ansats då vi i vår studie ämnar pröva en befintlig implementeringsteori av regel-
verket Sarbanes-Oxley mot praktiken.  
 
Metod är ett arbetssätt för att samla in empiri. Vi har valt att utgå från ett hermeneutiskt 
synsätt då vi ämnar tolka våra insamlade data och skapa oss en förståelse för hur saker och 
ting ligger till i verkligheten. Generalisering är inget mål. 
 
Ett fundamentalt val man som forskare måste göra är att avgöra vilken forskningsmetod som 
ska användas. De vanligaste är kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Vår studie kommer 
att utgå ifrån en kvalitativ forskningsmetod då vi ska använda befintliga teorier och se hur 
pass bra de stämmer överens med verkligheten. Vi vill få fram respondenternas egna indivi-
duella tolkningar, åsikter och förståelse av Sarbanes-Oxley för att kunna utföra en djupare 
analys. Vi strävar också efter den flexibilitet som en kvalitativ ansats medför för att kunna 
ändra våra frågeställningar då vi får mer kött på benen och för att anpassa våra intervjuer till 
respektive respondent. 
 
En undersökningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data. Vi har valt att utföra 
en fallstudie, vilken är en undersökningsdesign för studier av en specifik företeelse. En 
fallstudieforskare samlar in så mycket information om problemet eller frågeställningen som 
möjligt i avsikt att antingen utveckla eller pröva en teori. Vi ska i vår studie forska kring ett 
enda skeende, implementeringen av Sarbanes-Oxley i jämförelse med implementeringsteorin. 
Denna undersökningsdesign kommer att ge oss en större datamängd och därmed kan vi utföra 
en djupare analys.  
 
Vårt urval skedde genom ett bekvämlighetsurval då intervjuerna är ett resultat av faktorer 
såsom tillgänglighet. Valet av intervjupersoner på AstraZeneca gjordes på basis av deras 
anknytning till och kunskap om implementeringsprocessen. Utöver dessa valdes det ut två 
revisorer vars revisionsbyråer på något sätt har varit inblandade i projektet Sarbanes-Oxley.   
 
Utöver dessa primärkällor har vi använt oss av sekundärkällor i form av tidigare publikationer 
såsom böcker och tidningsartiklar samt även internetsidor såsom den amerikanska finans-
myndigheten, SEC:s, och Deloittes hemsida.  
 
Intervju är troligen den mest förekommande metoden inom kvalitativ forskning. De viktigaste 
formerna av kvalitativa intervjuer är ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. Vi 
kommer att använda oss av semi-strukturerade intervjuer i vår undersökning för att ge 
utrymme för respondenterna att svara fritt. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan 
skrivas ut ordagrant för att slutligen bearbetas till en mer sammanfattad version som ska pre-
senteras i studien. 
  
Samhällsvetenskapliga forskningsansatser utvärderas enligt ett antal kriterier såsom 
reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Kriterierna har som mål att sträva efter trovärdighet, 
det vill säga övertyga att forskningsrapporten är baserad på god forskningspraxis.   
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3. Teori 
I teorikapitlet inleder vi med att beröra Sarbanes-Oxley mer ingående och därefter går vi in 
på COSO-ramverket som är ett verktyg för företagens implementeringsprocess. Vidare 
kommer vi kortfattat att nämna de oberoende revisorernas och de utomstående konsulternas 
roll i arbetet med Sarbanes-Oxley. Slutligen tar vi upp olika teorier som rör implementering 
och avslutar med en sammanfattning av teorikapitlet.  
 
 
3.1 Sarbanes-Oxley Act  
Securities and Exchange Commission (SEC) är en statlig organisation i USA som reglerar 
finansmarknaden. Organisationen grundades efter börskraschen i New York 1929 för att åter-
ställa tillförlitligheten hos investerare genom att tillhandahålla mer struktur och statlig 
översikt. Kongressen godkände 1933 års Securities och 1934 års Securities Exchange, vars 
huvudsyften är att: se till att företag talar sanning för allmänheten om sin verksamhet och 
säkerheterna de säljer samt riskerna med att investera i denna, säkerställa att personer som 
handlar med säkerheter, såsom exempelvis mäklare, sätter investerarnas intresse först och är 
ärliga och rättvisa mot dessa.68  
 
Inrättandet av finansmyndigheten SEC har inte kunnat förhindra att bedrägerier uppstår. 
Därför avkunnade den amerikanska kongressen i slutet av juli 2002 regelverket Sarbanes-
Oxley efter de bekymmer om ansvarsskyldighet som växte fram genom Enron- och 
WorldComkonkursen. Regelverket innefattar bland annat ett antal åtgärder som har en direkt 
påverkan på strukturen och ledningen av det publika revisionsyrket. Målet är att skapa 
trovärdig finansiell rapportering för ett företag.69 För att läsa mer om de sektioner som bolag, 
och då speciellt de på ledningsnivå, påverkas av mest se bilaga 1.  
 
Huvudsyftet med förbättringen av revisionsprocessen som Sarbanes-Oxley innebär, är att 
stärka oberoendet hos externa revisorer. En viktig åtgärd blev därför att införa en styrelse, 
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), som är ett underorgan till SEC. 
Dess uppgifter är att övervaka de individuella revisionsbyråerna, se över revisorernas arbete, 
skapa eller anamma befintlig redovisnings- och revisionsstandard, samt införa ett förbud för 
revisorer att utföra vissa konsultuppdrag som kan rubba deras oberoende70. Styrelsen har 
också befogenhet att utreda och disciplinera noterade bolag och dess revisorer. Byrån är en 
icke-statlig, icke-vinstdrivande myndighet som ansvarar för att övervaka alla revisioner 
utförda av byråer som står till svars inför SEC.71 
 
Företagets oberoende revisorer ska revidera rapporterna som ledningen upprättar. SEC är 
ansvarig för att upprätta regler för implementeringen av Sarbanes-Oxley. De reglerna inklude-
rar instruktioner för hur VD och ekonomiansvarig ska rapportera över den interna kontrollen 
och bokslutskontroller, men de har inte upprättat regler eller någon guide för hur de obero-
ende revisorerna ska revidera rapporterna. Det sköts av PCAOB, vilka, som tidigare nämnt, 
upprättar revisionsstandards som direkt påverkar revisorer och hur de planerar och utför sina 
förpliktelser. Denna revisionsstandard medför en indirekt effekt genom att företaget bör 
kunna stödja sina slutsatser angående interna kontrollen och kunna tillhandahålla de rätta 
                                                 
68 http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml, accessdatum: 2006-03-09. 
69 www.deloitte.se, Implementation Guide, accessdatum: 2006-03-09. 
70 Moeller, 2004, sid. 9. 
71 Moeller, 2004, sid. 13. 
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dokumenten till de oberoende revisorerna. Därför bör ledningen och övrig personal som 
påverkas, veta vad revisorerna kräver. Detta illustreras i modellen nedan72: 
 

 
 
 Figur 2. Förhållandet mellan regler, stadgar och standards. 
 Källa: Ramos, 2004, sid. 8. 
 
En viktig bestämmelse i Sarbanes-Oxley som påverkar revisorer är som tidigare nämnt 
oberoendekriterierna, vilka förhindrar att revisorer genomför vissa konsultuppdrag för sina 
klienter. Dessa konsultuppdrag innefattar utformning av informationssystem och andra 
värderingstjänster som i framtiden kan innebära att revisorn utvärderar sitt eget arbete. Om 
revisorn är oberoende av de processer och antaganden som ligger till grund för den finansiella 
rapporteringen, ökar hans förmåga att upptäcka problem. Dessa oberoendekriterier innefattar 
även en partnerrotation åtminstone var femte år, för att undvika att revisorn blir alltför 
förtrogen med sina klienter. I Sarbanes-Oxley finns även regleringar som förbjuder en revisor 
att arbeta med ett företag vars anställda i redovisningsfunktionen eller ledningspersonal 
arbetat på revisionsbyrån som skall revidera företagets årsbokslut. Denna reglering ämnar 
förhindra motvillighet hos revisorn att konfrontera en tidigare kollega angående en upptäckt 
felbedömning i den finansiella informationen. De nämnda regleringarna inom Sarbanes-Oxley 
är alltså utformade för att minska problemen med den nuvarande processen för revisorer att 
upptäcka och rapportera felbedömningar.73 
 
Ytterligare stadganden i Sarbanes-Oxley innebär att det införts strängare påföljder och högre 
straffavgifter för företagschefer som medvetet lämnat missvisande finansiell information74. 
Kostnaderna i företagen ökar i och med implementeringen, deadlines närmar sig och sanktio-
ner väntar de som inte följer lagarna ordentligt.75   
 
Då Sarbanes-Oxley sattes i verket år 2002 gällde lagen alla företag registrerade hos SEC och 
på amerikanska börsen, oavsett nationalitet. Från och med 2003 listades på New Yorkbörsen 
totalt 474 bolag från 51 olika länder som skulle följa Sarbanes-Oxley. Dessa bolag följer inte 
alla de amerikanska redovisningsprinciperna (US GAAP), men även de rapporterar årligen 

                                                 
72 Ramos, 2004, sid. 8. 
73 Cullinan, 2003. 
74 Cullinan, 2003. 
75 www.deloitte.se, accessdatum: 2006-03-09. 
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om sin finansiella status. SEC erbjuder dispens eller speciella uppgörelser, inklusive juridiska 
regler och förklaringar, för användare av redovisningsprinciper utanför US GAAP. Verkstäl-
lande direktör och ekonomiansvarige på utländska bolag, måste precis som på amerikanska 
bolag, lämna in rapporter om de finansiella räkenskaperna vilket innebär att de utsätter sig för 
amerikansk juridisk skadeståndsskyldighet. De som inte vill följa reglerna i Sarbanes-Oxley 
får avregistrera sig från New Yorkbörsens lista. I Storbritannien och Europeiska Unionen 
tittar man för närvarande på egna liknande Sarbanes-Oxley krav för företag som inte är börs-
noterade i USA. Detta innebär att det under de närmaste åren kommer nya strängare standards 
och rekommendationer vilket kommer att underlätta implementeringen av Sarbanes-Oxley.76 
 
Sarbanes-Oxley har medfört och kommer att medföra stora förändringar av många slag i den 
finansiella processen. Bland annat ska ledningen tillhandahålla både en kvartalsvis och årsvis 
rapport på effektiviteten av företagets interna kontroll över finansiell rapportering. SEC har, i 
och med de allt större kraven på intern kontroll, utarbetat en begreppsförklaring för intern 
kontroll över finansiell rapportering. Termen definieras som en process utformad av finans- 
och ekonomiansvariga, vilka påverkas av styrelsen, ledningen eller annan personal, för att 
tillhandahålla rimlig försäkran angående tillförlitligheten av finansiell rapportering och förbe-
redelsen av finansiell redovisning för externt bruk.77 
 
SEC har även introducerat en ny förklaring till termen bokslutskontroller och procedurer, 
vilka är designade för att försäkra att den information som ska ingå i företagens rapporter är 
registrerad, behandlad, summerad och rapporterad inom den tidsperiod som är specificerad i 
SEC:s regler och rekommendationer. Det omfattar kontroller av både finansiell och icke-
finansiell material som inte brukar vara med i ett företags interna kontroll, såsom signerade 
kontrakt, kompensation till ledning eller rättegångsförfaranden.78 
 
Alla publika företag har av SEC uppmanats att skapa en bokslutskommitté79, som ska överse 
processerna för upprättandet och granskandet av räkenskaperna, däri ingår att utforma en pro-
cess för att fånga redovisningsinformation, värdera den och bestämma om och hur den ska 
rapporteras. Bokslutskommittén ska övervaka kontroller och bedöma deras effektivitet för att 
hitta materiella svagheter eller upptäcka förändringar i de interna kontrollerna.80 
 
Från och med augusti 2003 är det ett krav att alla förändringar i den interna kontrollen ska 
ingå i de finansiella rapporterna. 2004 blev det ett krav att företag som enligt SEC är definie-
rade som ”accelerated filers” ska börja rapportera om sin interna kontroll i årsrapporten81. 
Samma år bestämdes det att företag som är ”non-accelerated filers” och utländska bolag 
skulle få uppskov till juli 2005. Utländska bolag har stött på utmaningar vid implemente-
ringen av Sarbanes-Oxley, vilket inkluderar språkliga, kulturella och organisationsstrukturella 
skillnader gentemot de amerikanska. Utöver det skedde inträdet av International Financial 
Reporting Standards (IFRS), som infördes i alla EU länder vid årsskiftet 2005/2006. SEC 
ansåg att detta var tillräckligt för utländska bolag att hantera och implementera, därför har de 
fått ett års uppskov till juli 2006.82 

                                                 
76 Moeller, 2004, sid. 258. 
77 Ramos, 2004, sid. 1. 
78 Ramos, 2004, sid. 4. 
79 Ramos, 2004, sid. 5. 
80 Ramos, 2004, sid. 55. 
81 Ramos, 2004, sid. 3. 
82 http://www.sec.gov/rules/final/33-8545.htm, accessdatum 2006-03-04. 
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3.1.1 COSO-ramverket  
Myndigheten, the Committee of Sponsoring Organizations (COSO), etablerades 1985 av the 
National Commission on Fraudulent Financial Reporting83. I myndighetens krav på de 
interna kontrollerna ingår att ett rapporterande företag ska använda ett lämpligt, välkänt ram-
verk såsom COSO ramverket84. Detta ramverk är den vanligaste måttstocken för bedömning 
av effektiviteten i ett företags interna kontroller och tillhandahåller verktyg för granskning av 
kontrollsystemen. Ramverket består av fem komponenter för bedömningen85:  
 

 
 Figur 3. COSO-modellens fem komponenter. 
 Källa: Ramos, 2004, sid. 34. 
 

1. Kontrollmiljö (Control Environment)  
Denna komponent är vad de övriga fyra komponenterna bygger på och ger disciplin och ord-
ning. Den interna kontrollen står under högsta ledningen, vars integritet och etiska värderingar 
är viktiga för kontrollmiljön då de påverkar de andra komponenterna. De måste därför sätta en 
lämplig ton som positivt ska påverka kontrollmedvetandet bland personalen. Det finns vissa 
aspekter som man måste ta hänsyn till när man betraktar kontrollmiljön. Bland annat ska man 
beakta företagsledningens etiska värderingar och integritet, ledningens filosofi och lednings-
stil samt ett företags organisationsstruktur. Ytterligare hänsyn bör tas till befogenhets- och 
ansvarsuppdrag, vilket innefattar att få personalen att förstå företagets mål och hur deras 
arbetsområde ingår i måluppfyllandet, samt Human Resources policyn och sedvänjor, vilka 
påverkar ett företags förmåga att anställa kompetent folk för att uppnå sina mål. 
 
Det finns en guide för hur IT-kontroller bör ingå i en lednings bedömning av interna 
kontrollers effektivitet. Där framgår det att IT bör anses vara en del av organisationen och att 
dess tekniska komponenter ska integreras med företagets övriga system av interna kontroller. 
IT kan lägga till eller öka risker som leder till utökning av kontrollaktiviteterna.86 
 

                                                 
83 Ramos, 2004, sid. 29. 
84 http://www.sec.gov/rules/final/33-8545.htm, accessdatum 2006-03-04. 
85 Ramos, 2004, sid. 31ff. 
86 Ramos, 2004, sid. 33ff. 
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2. Riskbedömning (Risk Assessment)  
Företaget måste vara medvetet om och ta itu med de risker det har samt upprätta mål som 
genomsyrar alla aktiviteter så att företaget arbetar samstämmigt87. Stegen i riskbedömnings-
processen: steg a till d är del av riskbedömningens kontrollkomponenter och steg e till f är del 
av ett företags kontrollaktiviteter (komponent 3): 88 

a) Sätta upp mål: både på företagsnivå (strategisk) och processaktivitetsnivå (operatio-
nell). Målen ställs upp för tre kategorier: verksamheten, tillämpning av lagar och 
regler och finansiell rapportering.  

b) Identifiera risker: enligt COSO-rapporten kan de risker som ledningen identifierar 
uppstå både från interna och externa faktorer, såsom tidigare misslyckanden att nå 
mål, personalens kvalitet, förändringar som påverkat företaget, en aktivitets betydelse 
för företaget och aktivitetens komplexitet.    

c) Bedöma risker: vid bedömning av risker frågar man sig vilka konsekvenserna av dem 
kan bli och sannolikheten att de uppstår.  

d) Hantera risker: man kan hantera risker med hjälp av olika tekniker såsom att försöka 
undvika aktiviteter som leder till risk, risköverföring via exempelvis inköp av 
försäkring, förmildrande av risken genom att implementera interna kontrollpolicyn 
och -procedurer och slutligen via riskaccepterande. 

e) Definiera mål för kontroller: se komponent 3 nedan.  
f) Designa kontroller: se komponent 3 nedan.  

 
Förändringar kan påverka ett företag så att tidigare fungerande kontroller blir ineffektiva. 
Enligt COSO-ramverket ska hantering av förändringar vara en del av riskbedömnings-
processen. Det innebär att man identifierar vilka förändringar som bör tas extra hänsyn till. 
Dessa kan vara förändringar i ledningsmiljön, ny personal, förändringar i informationssyste-
met, snabb företagstillväxt, ny teknologi, förändringar i redovisningen såsom nya redovis-
ningsprinciper etc.89 
 

3. Kontrollaktiviteter (Control Activity) 
Kontrollaktiviteternas två element är policyn, vilka fastställer vad som bör göras och procedu-
rer, vilka är människors handlingar för att implementera policyn. Alla policyn bör vara 
nedskrivna och dokumenterade i stora företag men i mindre organisationer räcker det att de är 
muntligt framförda. För att procedurer ska vara effektiva måste de utföras noggrant, konstant 
och följas upp regelbundet90. Dessa två element kan användas för att försäkra att de hand-
lingar, som ledningen anser nödvändiga för att ta itu med risker används effektivt.91  
 
Olika typer av kontroller är: ledningens granskningar, generella kontroller över dataanvänd-
ning, säkerställning av att transaktioner är giltiga och godkända samt fullständigt och korrekt 
hanterade, säkerställning av att endast behöriga har åtkomst till tillgångar och dataprogram 
etc. Ett exempel på det sistnämnda är segregation av arbetsuppgifter.92  
 

                                                 
87 Ramos, 2004, sid. 33. 
88 Ramos, 2004, sid. 38ff. 
89 Ramos, 2004, sid. 41. 
90 Ramos, 2004, sid. 42. 
91 Ramos, 2004, sid. 33. 
92 Ramos, 2004, sid. 43f. 
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4. Information och kommunikation (Information and Communication) 
I ett effektivt informations- och kommunikationssystem ingår att man ska:93 

- ta hänsyn till både finansiella och icke-finansiella informationskällor,  
- försäkra att informations- och kommunikationssystemet är integrerat med företagets 

kontrollaktiviteter (se komponent 3 ovan), 
- tänka på att information i form av klagomål från exempelvis de oberoende revisorerna 

kan vara tecken på svaghet i de interna kontrollerna, 
- ta hänsyn till riskbedömningen det vill säga informationssystemet måste vara flexibelt. 

COSO förespråkar även en öppen och effektiv kommunikationskanal i organisationen,  
- fånga upp avvikande information från de vanliga rutinmässiga transaktionerna och för-

medla den till rätt person som vet hur det ska hanteras och bearbetas. 
 

5. Övervakning (Monitoring) 
Ramverkets femte steg visar på kvalitén av de interna kontrollerna, då det bedömer kontrol-
lernas design och utövande samt gör löpande korrigering. Exempel på övervakningsaktiviteter 
är: regelbundna ledningsaktiviteter, regelbundna rekommendationer från externa revisorer för 
stärkande av interna kontroller och slutligen kan anställda ombes att slutattestera vissa kon-
trollfunktioner. Alla möjliga fel och brister i de interna kontrollerna måste rapporteras till rätt 
personer och åtgärdas.94  
 
Enligt COSO-ramverket finns kontrollerna på två nivåer: företagsnivå och aktivitetsnivå. 
Företagsnivån innebär handlingar som har en genomgripande effekt på hur kontroller imple-
menteras samt utförs och på aktivitetsnivå handlar det om aktiviteter där man tar emot och 
delar ut pengar. 95  
 
3.1.2 Oberoende revisorer 
Vi kommer inte att titta på de oberoende revisorernas revision och bedömning av ett företags 
tillämpning av Sarbanes-Oxley, men på grund av den stora påverkan de har på implemente-
ringen och hanteringen av Sarbanes-Oxley, kommer vi här att nämna lite vad som ingår i 
deras arbete. 
 
Revisorns mål med en revision är att komma fram till en slutsats angående ledningens bedöm- 
ning av effektiviteten i företagets interna kontroll. Detta sker i två steg96: 

1. ledningen måste genomföra en egen bedömning och dra en slutsats för effektiviteten 
av företagets interna kontroll och 

2. revisorn ska genomföra en egen bedömning och dra en egen oberoende slutsats för om 
ledningens bedömning är rättvis.  

Därmed bedöms den interna kontrollen två gånger. Revisorn bedömer den interna kontrollen 
och återgenomför i vissa fall några av de tester som företaget genomfört.  
 
De oberoende revisorerna har en revisionsstandard som ska hjälpa och vägleda dem i det 
dagliga arbetet. Den fastställer bland annat att revisorn ska avgöra huruvida ledningens 
bedömningsprocess har vidrört vissa aspekter som exempelvis: fastställande av vilka 
kontroller som bör testas, värdering av effektiviteten i designen av de interna kontrollerna, 
fastställande av vilka enheter i koncernbolaget som ska ingå i värderingen, bedömning av 
                                                 
93 Ramos, 2004, sid. 44ff. 
94 Ramos, 2004, sid. 46. 
95 Ramos, 2004, sid. 47. 
96 Ramos, 2004, sid. 9. 
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sannolikheten att ett fel i kontrollerna kan leda till materiella fel, fastställande av de bristfäl-
liga kontrollerna samt informera revisorerna om dragna slutsatser. Vidare tillhandahåller 
standarden vägledning till den oberoende revisorn för vilken typ av och hur mycket doku-
mentation som krävs av företaget. Målet är som tidigare nämnt att det ska kunna stödja led-
ningens bedömning av interna kontrollens effektivitet. Public Company Accounting Oversight 
Boards (PCAOB) revisionsstandard vägleder även revisorn så han vet hur mycket man ska 
förlita sig på ledningens och de interna revisorernas bedömning av intern kontroll. Faktorer 
som revisorn tar hänsyn till är kompetensen och objektiviteten hos personen som utfört 
testerna.97 
 
Graden av materiell svaghet måste ingå i de oberoende revisorernas rapport om de interna 
kontrollerna till SEC. Materiella svagheter är betydande fel som resulterar i en mer än liten 
sannolikhet att ett fel i räkenskaperna inte upptäcks och förhindras. Själva processen för att 
bedöma de interna kontrollernas effektivitet ska utformas för att sådana fel ska upptäckas98. 
Om revisorn kommer fram till att de kontroller som företaget utför och inte räcker till får 
han/hon föreslå olika lösningar och ge rekommendationer.99  
 
En revisor får inte agera i samma position såsom en i ledningsposition och får inte revidera 
sitt eget arbete. Revisionskommittén måste godkänna all internkontrollrelaterad service som 
den oberoende revisorn utfört för företagets räkning. Kommittén får inte godkänna en hel 
kategori med tjänster utan måste godkänna vart och ett separat.100 
 
3.1.3 Utomstående konsulter 
Utomstående konsulter spelar en viktig roll vid implementeringen av Sarbanes-Oxley i före-
tagen. Därför anser vi att det är nödvändigt att ta upp vad som kan ingå i deras arbetsupp-
gifter och vad som är viktigt för dem att tänka på när de är ute och arbetar hos företagen. 
 
En konsult ska inför mötet med sin klient skapa en förståelse för företaget och dess verksam-
het samt identifiera företagets förutsättningar och mål. Detta bland annat genom att läsa före-
tagets senaste rapport till SEC och ta reda på information om företagets oberoende revisorer. 
Konsulten baserar sina förutsättningar på exempelvis samtal med klienten, diskussioner med 
de oberoende revisorerna och information från publika källor. De förutsättningar som klienten 
arbetar under är: den egna kunskapen och expertisen, den mängd arbete som behöver läggas 
ner på att bedöma den interna kontrollen och hur brådskande projektet är.101 
 
Konsulternas roll måste vara klart och tydligt formulerad vilket underlättar fastställandet av 
om de uppfyller företagets förväntningar. Deras roll kan vara att leda och ansvara för imple-
menteringen och efterlevnaden av Sarbanes-Oxley med avsikt att underlätta för ledningen att 
göra en i slutändan rättvis bedömning. I annat fall kan konsulterna helt enkelt agera som råd-
givare och utföra vissa tester av den operativa effektiviteten. En konsult kan bidra med 
tekniskt kunnande vid bedömning av de interna kontrollerna och dokumentation, problemlös-
ning, projektadministration samt identifiering av möjligheter som kan förbättra företags-

                                                 
97 Ramos, 2004, sid. 10ff. 
98 Ramos, 2004, sid. 13ff. 
99 Ramos, 2004, sid. 17f. 
100 Ramos, 2004, sid. 14. 
101 Ramos, 2004, sid. 18ff. 



Stockholms universitet Kandidatuppsats Vägen till ”Compliance” 
 
 
 

29(81) 

strategin. Konsulten arbetar under VD:n och ekonomiansvarige och assisterar dem i att 
uppfylla de förpliktelser som lagen ålägger dem.102  
 
 
3.2 Implementering av Sarbanes-Oxley Act 
Nedan presenterar vi modeller som man kan beakta vid en implementering och som vi ska 
använda oss av i den kommande analysen. Då är det först och främst Leavitt’s diamond som 
vi kommer att beakta, där ett antal variabler ingår som man bör ta hänsyn till vid en imple-
mentering. Vi ska även titta på attityden till implementeringen av Sarbanes-Oxley utifrån 
Marchettis fyra sätt att bemöta förändringen. Denna kommer att användas för att förtydliga 
vissa aspekter i Leavitt’s diamond.  
 
3.2.1 En strategi för implementering 
En lyckad implementering av en strategi kräver att man förutom att ha valt en passande 
strategi, omvandlar denna till konkreta handlingar. Om man misslyckas med dessa grund-
läggande företeelser kan det leda till att strategin misslyckas eller blir mindre effektiv än vad 
den borde vara, men det är ofta svårt att i efterhand veta i vilka avseenden man gjort fel.103  
 
Strategiska beslut måste fattas oavsett om ledningen planerar det eller inte, och dessa beslut 
kan vara både bra och dåliga. Det finns situationer där man med stor framgång implementerat 
en dålig strategi och på så sätt påskyndat organisationens upphörande. I andra situationer kan 
en strategi vara omöjlig att implementera till följd av att den är dålig, inte tillräckligt genom-
tänkt, eller för att den tidiga responsen från implementeringen visar att det inte kommer att 
fungera. Hussey (1996) menar dock i sin bok the Implementation Challenge att det är möjligt 
för företag att nå bra resultat genom god planering trots att de följer fel strategi.104  
 
Hussey talar om beteendemässiga och analytiska dimensioner som hör till processen av ett 
strategiskt beslutsfattande och även för den kommande implementeringen av strategin. Oftast 
är det så att det som verkar vara enbart analytiska processer påverkas av underliggande 
beteendemässiga faktorer. Urvalet av information som ska analyseras kan till synes vara 
rationellt, men valet påverkas av ledningens inskränkta synsätt som utesluter viss information 
då den inte anses relevant att analysera, när den i själva verket kan visa sig vara av väsentlig 
betydelse. När en analys har gjorts måste den tolkas, och själva tolkningen kommer att 
påverkas av ledningens beteendemässiga överväganden, hur objektiva de än försöker vara. 
Med andra ord kan inte beslutsfattandeprocessen i ett företag vara rationell, utan den genom-
syras av politiska, sociala och andra omständigheter som påverkar denna 
beslutsprocess.105 
 
Det finns enligt Hussey även hårda och svaga kriterium som måste passa ihop för att en 
strategi ska kunna implementeras, bland annat element som företagskulturen och organisa-
tionsstrukturen. Om kriterierna har en naturlig passform, vilket oftast är fallet vid en stegvis 
växande strategi, uppstår normalt inga problem. Där strategin emellertid kräver fundamentala 

                                                 
102 Ramos, 2004, sid. 21ff. 
103 Hussey, 1996, sid. 2. 
104 Hussey, 1996, sid. 2. 
105 Hussey, 1996, sid. 3. 
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förändringar kan det uppkomma obalans, vilket kräver att antingen strategin eller de ovan-
nämnda elementen måste förändras.106 
 
I en undersökning gjord av Alexander (1991), på organisationer tillhörande de publika och 
privata sektorerna, identifierades praktiska implementeringsproblem som kan uppstå i en 
organisation. Det visade sig att dessa problem berodde på antaganden om att människor i 
organisationen hade den kompetens och kunskap som krävdes för att implementera strategin. 
Det nämnda problemet kunde lätt ha förhindrats om organisationen hade gjort det till en del 
av implementeringsprocessen att se till att det fanns rätt kompetens i företaget för att hantera 
svårigheter i och med strategin.107  
 
Enligt Leavitt (1964) är en organisation ett föränderligt system där alla ingående komponenter 
interagerar med varandra. Han talar främst om variablerna: arbetsuppgifter, struktur, teknologi 
och människor, vilka också ingår i hans modell, Leavitt’s diamond. Det nämns även åtta 
variabler som ska granskas varje gång det sker en förändring i organisationens strategi, då 
resultatet eller implementeringen av strategin beror på att alla delar i företaget jobbar mot 
samma mål. Huvudvariablerna är: uppgifter, människor och struktur, och de övriga är: 
beslutsprocessen, kultur, informations-, kontroll- och belöningssystem. Denna modell är ett 
bra initiativ för att försäkra sig om att en strategi kan bli implementerad. Om strategin är utan-
för organisationens variabler, finns det en stor risk att den misslyckas. Är alla variabler i 
harmoni med varandra och med strategin, är dock chansen stor att implementeringen 
lyckas.108 
 

 
 
 Figur 4. Leavitt’s Diamond enligt Husseys definition, (egen design). 
 Källa: Hussey, 1996. 
 
 

                                                 
106 Hussey, 1996, sid. 3. 
107 Hussey, 1996, sid. 5. 
108 Hussey, 1996, sid. 7. 
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Hussey presenterar, i enlighet med Leavitts modell, faktorer som har en stor betydelse vid en 
implementering. Dessa bör granskas innan en implementeringsprocess påbörjas109:  
 
Strategi: Den strategiska visionen och strategierna måste vara tydliga och väldefinierade, 
åtminstone till den grad detta är möjligt. En strategi som inte är välgenomtänkt visar på en 
implementering som kommer att misslyckas. Dock får strategin inte vara för preciserad då det 
måste finnas utrymme för utveckling. Organisationen måste även överväga de olika variab-
lerna för att se om något behöver ändras på i syfte att möjliggöra implementeringen. Om de 
kommer fram till att förändring är omöjligt, måste strategin eventuellt modifieras. 
 
Arbetsuppgifter: Organisationen måste se till vad som behöver göras för att strategierna ska 
kunna implementeras. De bör bland annat fundera på vilka uppgifter som måste förstärkas och 
vilka som måste göras annorlunda. 
 
De anställda: Då man vid detta steg klargjort vilka uppgifter som behövs, kan man börja 
fundera på de anställda. Frågor som man måste fundera över är huruvida det finns tillräcklig 
kompetens i företaget, eller om man behöver anställa fler; man kanske till och med kan 
minska på arbetsstyrkan. Här betraktar man vilka förändringar som behöver göras i arbets-
sättet eller i anställningen.  
 
Struktur: Det är lätt att förbise att den befintliga strukturen i företaget kan ha blivit upprättad 
för att hantera helt andra strategiska uppgifter än de nuvarande i organisationen. Det man 
måste fundera över är om den nuvarande strukturen underlättar eller hindrar implemente-
ringen av strategin. Om det visar sig att strukturen hindrar implementeringen av strategin, ska 
den antingen förändras eller så bör man inse att strategin inte kommer att fungera för just 
denna organisation. 
 
Beslutsprocess: Här beaktar man hur besluten fattas, var de fattas och var makten ligger för 
beslutsfattandet.  
 
Kultur: Kulturen måste stödja strategin annars kommer den att motarbetas. Kulturen påverkas 
av alla variabler i en organisation och även faktorer som inte finns med där, såsom företagets 
historik.  
 
Informationssystem: Informationssystemet reglerar hur information sprider sig i organisatio-
nen. Systemet måste försäkra att rätt information kommer fram till rätt personer inom rätt tid. 
Om det visar sig att det finns brister, måste man antingen rekonstruera systemet eller 
strategin.  
 
Kontrollsystem: Kontrollsystemet måste samstämma med strategins centrala delar. Huvudfrå-
gan när det gäller kontrollsystemet är inte vad som är rätt eller fel, utan vilket kontrollsystem 
som är mest tillämpbart med de strategier som organisationen måste 
implementera.  
 
Belöningssystem: Denna typ av system kan vara väldigt avgörande för organisationens 
framgång, eftersom belöning driver ett beteende.  
 

                                                 
109 Hussey, 1996, sid. 7ff. 
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3.2.2 Attityden till implementering av Sarbanes-Oxley Act 
Enighet med Sarbanes-Oxley är inte ett litet åtagande och bör inte ses lättvindigt på. Beroende 
på ett företags storlek kan samstämmigheten med regelverket ta månader att uppnå. Men 
företagets ansträngningar går inte obelönade. En väl implementerad överensstämmelse med 
regelverket kan ge en betydelsefull avkastning på investeringen.110 
 
Hur företag bemöter implementeringen av regelverket beror främst på styrelsen och led- 
ningen, men även marknadsdynamiken och företagets anställda påverkar bemötandet av 
implementeringen, dock i väldigt liten grad. Företagsledningens inställning är den mest 
drivande faktorn för att man ska lyckas med samstämmigheten med Sarbanes-Oxley. 
Styrelsen eller ledningens inställning avgör hur de anställda kommer att betrakta implemente-
ringen. En positiv inställning kan omvandla ”vill inte men måste”- attityden hos de anställda 
till ”det är lag men vi kommer att ta till oss den för att öka effektiviteten i 
företaget.” 111 
 
Man kan enligt Marchetti (2005) bemöta implementering på fyra sätt:112 
 

1. onödig börda 
2. nödvändiga kostnader för att göra affärer  
3. intern kontrollkultur 
4. kulturförändring och process 

 
1. Företag kommer att ha denna inställning till implementeringen om företagsledningen 

ser det som en onödig börda som beror på ett överreagerande hos den amerikanska 
kongressen. Övertygelsen här är att händelser såsom i Enron och WorldCom varit 
isolerade och att alla andra företag nu får betala priset för deras misstag. Trots att detta 
stämmer är regelverket ändå lag och de måste följa lagen. Genom att bekämpa imple-
menteringen av lagen kommer ledningen att överföra sin negativa inställning till de 
anställda. Sådana företag försätter sig själva i en situation där implementeringen är 
dömd att misslyckas, vilket kan leda till bristfälliga kontroller, falska intygelser, 
negativa revisionsattester och eventuella böter och straff. 

 
2. Företag med denna inställning kommer att betrakta implementeringen som vilken 

annan affärsmässig kostnad som helst. Företagsledningen är medveten om regelver-
kets fakticitet och betydelse och är villiga att ägna den tid och de resurser som krävs 
för att uppnå en fullständig enighet med Sarbanes-Oxley, SEC och PCAOB. Dessa 
företag kommer att spendera mycket tid och pengar för att planera implementerings-
aktiviteter, dokumentera sina system och kontroller, testa om kontrollerna är korrekta, 
rätta till identifierade bristfälligheter, göra en värdering av företagets interna kontroller 
samt rapportera och bekräfta såsom det krävs. 

 
3. Med denna inställning uppmärksammar företagsledningen en konkurrensfördel genom 

att göra mer än bara implementera och leva efter ett starkt internt kontrollsystem. 
Dessa företag kommer att göra allt som står i attityd 2 ovan men kommer samtidigt att 
söka nya sätt att förbättra den interna kontrollen. Företag kommer att börja genom att 

                                                 
110 Marchetti, 2005, sid.169. 
111 Marchetti, 2005, sid. 146. 
112 Marchetti, 2005, sid. 146ff. 
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antingen stärka den befintliga kulturen eller implementera förändringar som uppfyller 
behovet av starka interna kontroller. Genom att implementera en sådan kulturell för-
ändring, kommer fokus att ligga på att förbättra interna kontroller, inte enbart på att 
bestämma dess korrekthet.  

 
4. Den kulturella förändringen som beskrivs i attityd 3 ovan anses här vara grunden för 

ytterligare förändringar inom företaget. En företagsledning som implementerar denna 
inställning på kulturell förändring och process, är övertygade om att företaget måste 
göra mer än att enbart fokusera på starka interna kontroller för att ständigt värdera, 
modifiera, korrigera och förbättra affärsprocesser. Nyckeln till att förbättra samtliga 
processer i företaget är att sprida den information och kunskap som implementeringen 
tillhandahåller till alla delar i företaget. 
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3.3 Sammanfattning av teorikapitlet 
Redovisningsskandalerna i Enron och WorldCom har medfört att finansmyndigheten SEC 
valde att införa ett nytt regelverk – Sarbanes-Oxley. Denna lag gäller börsnoterade företag i 
USA och då även utländska företag som är noterade på den amerikanska börsmarknaden. 
Regelverket innefattar bland annat ett antal åtgärder som har en direkt påverkan på strukturen 
och ledningen av det publika revisionsyrket. Huvudåtgärden blev i att införa en styrelse 
(PCAOB) som skulle se över revisorernas arbete, samt ha tillsyn över deras oberoende. 
 
Regelverket innefattar bland annat ett krav på VD för SEC-underordnade företag att kvartals- 
och årsvis skriva på de finansiella rapporterna för att intyga att de ger en rättvisande bild av 
företaget, samt ge ett erkännande för sitt ansvar att upprätta effektiva interna kontrollsystem. 
Ledningen har fått större ansvar i och med lagen, bland annat ska de identifiera risker kring 
den finansiella rapporteringen, besluta hur dessa ska hanteras, dokumentera processer och 
kontroller samt rapportera om företagets interna kontroller. 
 
COSO-ramverket är den mest vanliga måttstocken för bedömning av effektiviteten i ett före-
tags interna kontroller. Ramverket består av fem komponenter för bedömning av den interna 
kontrollen: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation 
samt övervakning.  
 
Revisorn ska komma fram till en slutsats angående ledningens bedömning av effektiviteten i 
företagets interna kontroll. Då granskas om ledningen gjort en rättvis bedömning och några at 
de tester som företaget genomfört återgenomförs. Som vägledning i sitt arbete har de obero-
ende revisorerna revisionsstandards att följa.   
 
Konsulten assisterar VD och ekonomiansvarig och i att uppfylla de förpliktelser som lagen 
ålägger dem. Innan sitt möte med en klient måste konsulten skapa en förståelse för företaget 
och dess verksamhet samt identifiera dess förutsättningar och mål.  
 
En lyckad implementering kräver att man har valt en passande strategi som man sedan 
omvandlar till konkreta handlingar. Leavitt’s diamond är en bra förberedelse för att försäkra 
sig om att en strategi kan bli implementerad. Det finns ett flertal faktorer som har en stor 
betydelse vid en implementering. Dessa är: strategi, arbetsuppgifter, de anställda, struktur, 
beslutsprocess, kultur, informations-, kontroll- och belöningssystem. 
 
Hur företag bemöter implementeringen av regelverket beror främst på styrelsen och led-
ningen. Deras inställning är den mest drivande faktorn för att företaget ska lyckas med 
samstämmigheten med Sarbanes-Oxley, eftersom företagsledningens attityd till stor del avgör 
hur de anställda kommer att betrakta implementeringen.  
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4. Empiri 
Till grund för empirikapitlet ligger vår problemställning, det vill säga hur implementerings-
processen av Sarbanes-Oxley ser ut praktiskt i jämförelse med befintliga teorier. Kapitlet 
bygger på en undersökning bestående av intervjuer av två respondenter på AstraZeneca AB 
och två revisorer vars revisionsbyråer har någon form av relation till bolaget. I det första 
avsnittet i detta kapitel presenterar vi en kort introduktion av AstraZeneca AB. Därefter redo-
gör vi för genomförda intervjuer.  
 
 
4.1 Kort om intervjuerna  
Vi tog kontakt med respondenterna via telefon och bokade tid för intervjuer som beräknades 
pågå i cirka en timme. Själva mötena tog plats i deras egen miljö; främst för att underlätta för 
dem men även för att de i sin naturliga miljö kanske känner sig mer bekväma och då ger oss 
mer utförliga svar.  
 
Vi kontaktade finanschefen på AstraZeneca då vi ville ta del av ledningens syn på implemen-
teringsprocessen. Detta eftersom vi anser att vissa av våra frågor endast kunde besvaras av 
någon på ledningsnivå. Dock hade vi otur då han svarade oss att han just då inte hade tid att 
svara på några frågor som vi hade, även om de kunde besvaras över e-post. 
 
Vi valde att inte gå in på några frågor angående belöning när vi intervjuade revisorerna. Detta 
ansåg vi vara en helt irrelevant fråga för dem, då det är en bedömningsfråga som vi anser att 
bolag själva måste ta ställning till.   
 
De fullständiga och obearbetade intervjuerna skrevs ut och skickades till respondenterna för 
att få ett godkännande. Detta för att vi ville få fram deras versioner och även för att få rättelse 
på eventuella missförstånd eller felaktigheter. För att underlätta en vidare analys av deras svar 
inspelades intervjuerna på band.  
 
Intervjuerna kommer i detta avsnitt att återges i en sammanfattad form då det vore för mycket 
att ta med dem i sin helhet. Dock ska vi försöka återge själva tonen i intervjun för att respon-
denterna ska kunna känna igen sig om de skulle läsa sammanfattningen. I sammanfattningarna 
av intervjuerna tar vi med de svar vi fick på frågorna som fanns med i våra intervjumallar. De 
följdfrågor som vi ställt kommer inte att tas med här, dock kommer de att användas vid själva 
analysen. Svaren på intervjuerna ska användas vid jämförelse med teorin i enlighet med 
kvalitativa forskningskriterier.  
 
Vi kommer i detta kapitel att använda oss av respondenternas benämningar, där SOX är en 
förkortning av Sarbanes-Oxley, CFO är uttrycket för finanschefen och där termen för VD är 
CEO.   
 
 
4.2 Introduktion till AstraZeneca AB 
AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. De blev detta efter en fusion som 
slog ihop de två bolagen, svenska Astra och engelska Zeneca år 1999 och bildade koncernen 
AstraZeneca PLC. Verksamheten inriktas främst på forskning, utveckling, tillverkning och 
marknadsföring av receptbelagda läkemedel samt vissa hälsovårdstjänster. Företaget har en 
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ledande position på världsmarknaden inom de sex hälsoområden som de fokuserar på. 
(Siffrorna i parenteserna visar deras position på världsmarknaden i respektive område.)113 

• cancer (nr. 3), 
• hjärta/kärl (nr. 6),  
• mage/tarm (nr. 1),  
• neurovetenskap (smärtlindring) (nr. 1), 
• andningsvägar och inflammation (nr. 4).  

 
Huvudkontoret för koncernen AstraZeneca PLC finns i London, medan forskning och 
utveckling leds från det helägda dotterbolaget i Sverige, AstraZeneca AB. Koncernchefen för 
AstraZeneca PLC är David Brennan i England. Företaget har utöver dessa två länder även en 
stark position på den amerikanska marknaden. Den huvudsakliga handeln med aktier i 
AstraZeneca PLC sker på börserna i London, Stockholm och New York.  
 
AstraZenecas produkter tillverkas vid 27 anläggningar i 19 länder och säljs i över 100 länder. 
Inom produktion finns ca 14 000 medarbetare varav 5 000 är anställda i Sverige. Företaget har 
11 forskningsanläggningar och ca 11 900 medarbetare är verksamma inom just det området i 
sju länder: Sverige, USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Indien och Japan. Företagets 
anläggningar i hela världen sysselsätter ca 65 000 anställda: 38 000 i Europa varav 12 800 i 
Sverige, 17 900 i Nord- och Sydamerika och sammanlagt 9 200 i Asien, Afrika och 
Australien.  
 
Huvudkontoret för dotterbolaget AstraZeneca AB är beläget i Södertälje där VD är Martin 
Nicklasson. Detta bolag har som nämnts ovan 12 800 anställda varav 4 900 inom forskning 
och 5 000 inom produktion. Några av koncernens största produktionsanläggningar finns i 
Sverige där huvudkontoret för forskning finns. Det ligger närmare bestämt i Södertälje där 
även världens största tablettfabrik finns. Förutom dessa anläggningar finns det även forsk-
ningsenheter i Södertälje, Mölndal och Lund, där forskning bedrivs kring verksamhetsområ-
dena mage/tarm, andningsvägar och neurovetenskap.  
 
”Målet för AstraZeneca är att vara först med nya idéer och nyskapande inom alla koncernens 
verksamhetsområden för att skapa värde för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i 
stort.”114 
 
4.2.1 Intervju med Björn Wahlborg på AstraZeneca AB 
Björn Wahlborgs arbetshistoria på AstraZeneca AB är att han under 2005 var projektledare 
för Sarbanes-Oxley i AstraZeneca AB. Dessförinnan var han chef för kontrollavdelningen i 
Sverige och innan dess koncernredovisningschef för AstraZeneca AB. I dagsläget är 
Wahlborg med och skapar företagets nya grupp, Financial Controller and Compliance 
Group, för att försöka arbeta in Sarbanes-Oxley på ett naturligt sätt i organisationen.  
 
Själva SOX-projektet påbörjades enligt Wahlborg tidigt inpå år 2004 i koncernen för 
AstraZeneca och i Södertälje kom de igång under våren 2004. Deras mål för implemente-
ringen av regelverket är att bli fullt SOX-compliant, det vill säga att helt leva upp till dess 
krav. Man har egentligen inget annat val enligt Wahlborg, utan antingen så lever man upp till 
dem eller så gör man det inte. AstraZeneca AB påverkas mest av sektion 404, vilket innebär 
                                                 
113 www.astrazeneca.com, accessdatum 2006-05-12. 
114 www.astrazeneca.se, accessdatum: 2006-05-12. 
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att de ska uppfylla alla de dokumentationskrav som ger tillräckliga bevis för att de har effek- 
tiva kontroller. De övriga standarderna, till exempel sektion 302 ligger på koncernnivå och 
man behöver inte arbeta aktivt med de bitarna. 
 
Enligt Wahlborg följs COSO-modellens alla element omedvetet, dock är det inte säkert att det 
görs heltäckande, men i framtiden ska den interna kontrollen bygga på modellen.  
 
Sarbanes-Oxley har påverkat organisationen såtillvida att det har införts nya arbetssätt. Det är 
viktigt att implementera dessa arbetssätt så att det blir naturligt i organisationen och man inte 
behöver göra om processen varje år. Regelverket har även inneburit ett stort dokumentations- 
och testkrav, vilket har påverkat företagets sätt att arbeta och fått dem att bättre markera an-
svarsfördelningen.  
 
Företaget bestämde att de skulle klara av SOX med befintlig organisation och personal. Dock 
har de tagit in externa konsulter, Deloitte, som rådgivare och för hjälp med testarbetet. Det 
nya utvecklade sambandet mellan företagets informations- och IT-sida samt affärssidan har 
behövts kopplas ihop på ett tydligare sätt och det har konsulterna hjälpt till med. Företaget har 
även tagit hjälp av ett litet dataföretag som har avtal med dess informationssida. Konsulterna 
finns fortfarande kvar men i en mindre omfattning och mer av rådgivande karaktär.  
 
Det nya regelverket har för anställda inneburit två saker. Det ena är att arbetsfördelningen i 
processer och rutiner måste vara väldigt genomtänkta, det vill säga segregering av arbetsupp-
gifter, vilket kanske har inneburit ändrade arbetsbeskrivningar hos vissa medarbetare. Det 
andra är ett utökat krav dokumentation av arbetsrutiner och kontroller, såsom datum, vad som 
gjorts, bakgrundsinformation, förklaring till varför det har gjorts, varför det har signerats och 
av vem. För organisationen har regelverket inte inneburit några större förändringar utöver 
arbetsfördelningen.   
 
Det har skett en förändring i kulturen såtillvida att alla i stort sett har förstått att SOX är 
viktigt och att det är ett visst arbetssätt som måste till för att de ska uppfylla lagen. Det har 
blivit en tydligare hierarki än tidigare, vilken bryter kulturellt mot det traditionella svenska 
synsättet. De största problemen som företaget har stött på, i och med dess svenska företags-
kultur, är bristen på dokumentation över resultat, dels på grund av arbetsfördelningen, proces-
serna i sig och kontrollerna, resultatet av transaktioner i bokföring. Redovisningsmässigt har 
det dock inte varit några problem, utan det har snarare inneburit bättre redovisningsunderlag.  
 
Det har tillhandahållits information, utbildning och coachning till anställda, där man har 
försökt ge hela bilden av lagen, det vill säga vad det innebär, hur det påverkar organisationen 
och processägarna, medarbetare samt kontrollägarna. Vad gäller praktiskt arbete har företaget 
haft interna coacher som arbetat med berörd personal och gått igenom exakt hur kontrollbe-
skrivningen ser ut så att den sedan kan jämföras med det test som utförs.  
 
Företaget har även bilda en liten grupp, Financial Control and Compliance Group, som ska 
övervaka bland annat SOX och finansiell intern kontroll. Dock ligger det praktiska arbetet i 
verksamheten hos processägarna och hos Business Unit Champion, en person som är ansvarig 
för att koordinera testarbetet, hjälpa processägarna och kontrollägarna med SOX-arbetet.  
 
Det finns en SOX-styrgrupp, både på dotterbolagsnivå och på koncernnivå. I Sverige är 
gruppen sammansatt av bolagsledningen där även Wahlborg ingår. Inom affärssidan finns en 
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programstyrgrupp som består av tillverkningen, SBS-gruppen (Sweden Business Service 
Report), R&D, marknadsbolaget, med representation från informationssidan (IS) samt en del-
styrgrupp till informationsprogrammet. De har två ”ben” – ett affärsben och ett IS-ben som 
har representanter hos varandra och samverkar då de tillsammans förbereder ärenden som går 
upp till svenska styrgruppen där det diskuteras, beslut tas om så behövs. Denna styrgrupp 
skickar ut instruktioner till det här programmet. Det finns även en länk till den centrala SOX-
gruppen i England.  
 
För att säkerställa att samtliga delar i företaget får information om regelverket har företaget 
startat en hemsida för SOX. Där finns en interaktiv utbildningsmodul där alla som vill kan gå 
in och läsa. ”Why SOX” heter den och där skrivs det om alltifrån hur lagstiftningen kom till 
och varför, hur det påverkar AstraZeneca och hur man ska uppfylla kraven. Alla blir inte 
berörda av SOX såtillvida att de behöver veta något om regelverket men hemsidan är öppen 
för alla som är intresserade.  
 
Inga större förändringar har skett med IT och teknologin men däremot måste det även där 
dokumenteras hur datasystemen i sig hänger ihop med affärsprocesserna de ska understödja. 
Den största skillnaden är ett förtydligande av behörigheterna till datasystemen, vilket måste 
uppdateras och kontrolleras kontinuerligt. Allt detta har lett till en tröghet i systemet som de 
inte hade förr. Allt för att förhindra manipulation av databaserna och kodkontosträngarna.  
 
De områden som blivit SOX-klassificerade har valts ut på högsta koncernnivå, utifrån 
riskernas omfattning på operationell nivå för felaktig finansiell rapportering. I praktiken styr 
SOX det operationella arbetet i vardagen medan strategiska överväganden vad gäller SOX 
innebär att visa omvärlden och SEC att företaget är SOX-compliant. Kartläggning av riskzo-
nerna för materiella fel har gjorts utifrån dess impacteffekt på den finansiella rapporten. 
 
De områden som ingår i Sarbanes-Oxley räknas upp i bilaga 5. 
 
Avvikelser som upptäcks dokumenteras och rapporteras till närmsta SOX-person, pro-
cessägare och/eller till Unit Champion, vilka utreder detta och föreslår hur det ska hanteras. 
De interna kontrollerna har blivit tydligare och därmed mer heltäckande i och med SOX och 
dokumentationskraven bevisar att de fungerar. Tidigare låg inte kontrollerna så högt på 
agendan, dock fanns det bra med kontroller på plats, men numera utsorteras vilka som är 
viktiga till skillnad från förr.  
 
Den förbättring SOX har medfört är tydlighet både i krav på kontroller och i arbetsfördelning. 
Företaget har även fått bättre dokumentation, vilket har hjälpt många medarbetare att känna 
större trygghet i sin egen roll enligt Wahlborg.  
 
Om det skulle vara så att de externa revisorerna inte godkänner AstraZenecas arbete och säger 
att de inte är compliant, innebär det att det har skurit sig totalt mellan företagsledningen och 
revisorerna. Ord skulle stå mot ord i frågan om de är compliant eller inte och då måste båda 
parter vara helt ärliga om vilka områden som det finns svagheter i. Detta kan påverka förtro-
endet för företaget men desto mer för revisorerna. Om det skulle visa sig att koncernen 
AstraZeneca inte är compliant får företagets representanter utåt, CEO och CFO, ta ansvaret 
eftersom de i och med SOX inte längre kan säga att de inte visste något, utan de ska veta allt. 
Björn Wahlborg tycker personligen att SOX var en riktig reaktion på skandalerna som inträf-
fade. Nackdelen är dock att lagen har fått en för hög prioritet och att kraven har satts på lite 
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för hög nivå; det är för höga krav på dokumentation och ständig uppföljning. Fokus kan ha 
legat för starkt på 404, och Wahlborg är osäker på om sektionen uppnår den effekt som SOX 
eftersträvar, vilken är mer kontroll av företagsledningarna. Vidare tror Wahlborg att SOX 
varken har ökat eller minskat tillförligheten för företagets redovisning. Det skulle nog bara 
ske om företaget blev inblandat i någon skandal.  
 
4.2.2 Intervju med Can Bektas på AstraZeneca AB 
Can Bektas befattning på AstraZeneca AB är som rapporterings- och redovisningschef inom 
ekonomi, på dotterbolagsnivå i Sverige. Han är processägare för två processer och har varit 
med och dokumenterat och skrivit rutiner för Sarbanes-Oxley. 
 
Projektet SOX påbörjades i september 2003 för Bektas del. Det började med att de beskrev 
vissa processer utifrån vad deras interna revisorer hade för kontroller. Inom loppet av två 
månader trodde de att de var ganska klara, vilket 2004 märktes att de inte uppfyllde några 
krav egentligen.  
 
AstraZenecas mål för implementeringen har flyttats framåt hela tiden, då det inte har funnits 
några riktlinjer för hur man ska gå tillväga och vad SOX egentligen innebär. Det bestämdes 
på koncernnivå att det behövdes konsulter för att hjälpa till med SOX-dokumentationen. 
Huvudmålet är dock att bli 100% compliant, vilket AstraZeneca är enligt Bektas. Det ska vara 
så att CFO, CEO och även revisorerna ska kunna skriva på att det inte finns någonting fel i 
företagets siffror.  
 
AstraZeneca använder sig indirekt av COSO-modellen. Det är inte alla i företaget som vet om 
att det ligger till så.  
 
Organisationen har, för att kunna implementera strategierna behövt ta in externa personer som 
hjälpt till att konstruera mallar, sagt vilka informationskällor som finns, ritat processflöden för 
alla risker, sagt vilka kontroller som behövs för att täcka riskerna samt hjälpt till att sätta 
gränser för vilka processer som ska kontrolleras. Men de som har varit mest inblandade i 
projektet är egentligen den egna befintliga personalen.  
 
Man har haft utbildning för de anställda, ekonomikurser egentligen, som handlar om ansvar. 
Bland annat har företaget haft en kurs som heter Governance, vilken innefattar även SOX, där 
man haft information om vad det är för något. Man har även gått ut på intranätet och skrivit 
om SOX. Dessa har i första hand varit till för dem som är direkt inblandade i processerna. 
Utöver nätverket finns det även en hemsida för SOX, där företaget lagrar information, alla 
processbeskrivningar, risker, kontroller, flöden – allt detta lagras i ett så kallat e-room som är 
tillgängligt för alla. Utöver det kan man vända sig till dem som arbetar med SOX. 
 
Regelverket har inneburit att de anställda måste vara delaktiga, uträkna risker, förstå vad de 
gör och resultatet av deras handlingar samt vilka påföljder det kan ha om de gör fel. I deras 
vardag har de påverkats såtillvida att de nu måste skriva ut fler rapporter över kontroller. Det 
är ungefär vad man gjorde tidigare men idag krävs att två personer tar del av det och signerar.  
 
Organisationsstrukturen har utvecklats med en ny grupp som har skapats, vilken just nu inne-
fattar tre personer som Björn Wahlborg är chef för. Deras uppgifter blir att titta över organi-
sationen och hitta fler personer som ska ta hand om och förvalta SOX. De ska bland annat se 
till att det finns rutiner och kontroller för varje process. 
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Det är totalt 27 områden/processer som berörs av Sarbanes-Oxley. (se bilaga 5)  
 
Det har uppstått en viss otydlighet organisatoriskt för hur man ska gå tillväga, vart man ska 
vända sig, vem som ansvarar för vilka områden och hur långt SOX sträcker sig. För 
personalen har det inte varit direkt glädjande; man har fått berätta varför SOX är så viktigt 
och varför det görs, men nu börjar folk acceptera det. Redovisningsmässigt har det inte varit 
några konstigheter utan alla rapporter och bokslut har alltid gjorts korrekt.  
 
Företagskulturen har påverkats lite på så sätt att folk pratar mer om SOX och allting som sker 
dokumenteras, vilket innebär att inga muntliga avtal får göras. Det var inte populärt i början 
men nu har de börjat acceptera det.  
  
Företaget har en SOX-kommitté i form av en så kallad Hit Squad, vilken består av en grupp 
som har jobbat med ekonomi på företaget. Dessa ska sitta och styra, sätta upp planer för hur 
SOX ska gå till och se till att kraven uppfylls, alltmedan de har kontakt med revisorerna.  
 
Företaget har kartlagt riskzonerna för materiella fel, där de har tagit hänsyn till vad som utgör 
risk och vilken risk som finns med en kontroll. De områden som väljs ut att kontrolleras 
bestäms utifrån dess värde, storleken på dess risker och materialitetskriteriet, på strategisk 
nivå. De på operationell nivå har fått tycka till och säga sitt och det har tagits hänsyn till och 
gjorts en bedömning av.   
 
IT-systemet är fortfarande detsamma, men det har byggts extra kontroller inom vissa områden 
som begränsar behörigheten. En person ska inte ha tillgång till alla system i företaget, utan det 
ska finnas en segregation of duties. Detta för att minimera risken för fraud, bedrägeri.  
 
Det har skrivits en sorts manual som säger var risken finns och var kontrollen finns. Den ger 
klara instruktioner för hur kontrollerna ska se ut och hur testningen av dessa ska gå till; att 
säkerställa att allt är signerat, att det finns order på alla fakturor, att kunderna är OK och att de 
rätta underlagen finns. Testningen av kontrollerna kommer i företaget att göras under 2006. 
Det kommer att ske i tre omgångar. Den ena är en så kallad Management Control, där folk 
som anmält sig frivilliga, internt inom Sverige reser runt och testar, under kvartal ett. Om det 
skulle visa sig att AstraZeneca inte är compliant, kan Deloitte komma in och göra ett nytt test 
under kvartal två. Därefter kommer oberoende personer från AstraZeneca i utlandet som testar 
oss under kvartal tre. Under kvartal fyra kommer KPMG och testar.   
 
Nu i efterhand med facit i hand kan man tycka att man borde ha satt tydligare mål redan från 
början, men det fanns ingen direkt mall att följa. Nya företag som etableras på New York 
börsen kommer att ha bättre koll på det, då det kommer att finnas en mall att följa och hjälp 
av revisorer som har erfarenhet av SOX. 
 
Sarbanes-Oxley är enligt Bektas effektivt att följa såtillvida att man upptäcker mer fel. För 
kontrollerna har regelverket inneburit större noggrannhet och det har tvingat företagen att ta 
itu med dem. Han anser att det märks en förbättring i och med implementeringen, på så sätt att 
de har fått mer material, fler processflöden som tidigare saknats och man har tagit tag i sådant 
som man har skjutit på tidigare. Bektas tror även att tillförlitligheten för företaget kommer att 
öka i och med SOX, eftersom det är en garanti för att företaget är ”rent”. 
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Om revisorerna inte skulle godkänna AstraZenecas arbete och vägra skriva på skulle det inne-
bära att företaget får ta tag i allt de har gjort och gå igenom det igen för att ta reda på orsaken 
till varför de inte är compliant. Man får jobba efter revisorernas krav och komma överens om 
mål för uppfyllande av regelverket.  
 
Någon specifik belöning för just SOX-projektet utdelades inte, utan alla som varit delaktiga i 
något kämpigt projekt har fått en extrabonus för sitt hårda arbete.  
 
 
4.3 Relationen mellan AstraZeneca AB och Deloitte  
Deloitte agerar som AstraZeneca AB:s inhyrda konsulter för arbetet med Sarbanes-Oxley. 
Deras uppgift i företaget är att bland annat bistå med rådgivning och hjälp med att införa det 
nya regelverket. Dock har vi intervjuat dem enbart i syfte att få deras syn på Sarbanes-Oxley 
som revisorer och inte för att få information om AstraZeneca AB.  
 
4.3.1 Intervju med Michael Bernhardtz på Deloitte 
Michael började jobba för 10 år sedan med externrevision och gick sedan vidare till internre-
vision (där Sarbanes-Oxley, Svensk kod för bolagsstyrning etc. ingår). Michael ansvarar för 
Deloittes tjänster inom internrevision och Sarbanes-Oxley.  
 
Timingen för när svenska företag noterade på USA börsen ska börja tillämpa SOX har föränd-
rats ett par gånger under resans gång. För närvarande är det så att de som har bokslutsdag per 
15 juli ska rapportera att de har efterlevt SOX.   
 
Målen för företagen med implementeringen är att de ska efterleva lagstiftningen. Beroende på 
ambitionsnivån, har vissa företag gjort utöver vad lagen kräver för att de ansett att det gett 
andra positiva effekter för verksamheten.  
 
För att kunna implementera SOX bör företagen börja med att välja ett ramverk för intern 
kontroll, och det som används är enligt Bernhardtz COSO. För att göra arbetet i rätt ordning 
ska företagen titta på de lite övergripande kontrollerna och se hur de funkar, få ordning på 
dem och därefter gå ner på mer detaljerade sakerna. Men 99 av 100 bolag har börjat i andra 
änden, vilket är mer tidskrävande. Vad företagen behöver göra är att fråga sig vilka av COSO-
komponenterna de har och vilka de borde ha. Sedan behöver företagen göra en rent 
siffermässig riskanalys utifrån resultat- och balansräkningen. Man kan även göra en kvalitativ 
bedömning och titta på vilken del av verksamheterna som är riskfylld. Därefter väljer 
ledningen, redovisningschef, CFO eller controller ut de områden som ska kontrolleras.  
 
Regelverket innebär för de anställda att de ska börja dokumentera, skriva tester och kontroller, 
redogöra för vad de jobbar med, peka ut de risker och kontroller som finns. Det är nog en 
ganska jobbig tid menar Bernhardtz. Under projektets gång har de lagt ner en massa tid som i 
efterhand kommer att medföra att få en lite annorlunda definierad ansvarsfördelning.  
 
Revisorer måste vara pålästa om hur lagen fungerar och hur det ska se ut för att det är de som 
skriver på rapporterna i slutändan. De har sedan tidigare nödvändig kompetens, eftersom lag-
stiftningen fungerar på samma sätt som revisorer alltid har arbetat. Konsulter ska svara på 
frågor kring hur man ska se på olika risker och bedöma dem, vad amerikanska myndigheter 
kommer att kräva och hur andra bolag gör.  
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De specifika mål som konsulterna ställer upp tillsammans med företagen är att de ska uppfylla 
kraven per ett visst datum, men om företaget orkar och hinner med försöker de även hitta 
någon effektivisering och titta på risker utanför finansiell rapportering. Bedömningen om de 
når målen görs i slutändan av företagets revisorer, så därför ska man innan de skriver på fråga 
dem om deras åsikt och hur de ser på riskerna i olika avseenden. Dock får de inte göra några 
tester för bolagets räkning eller implementera några kontroller. VD och CFO gör också en 
bedömning om huruvida de har en god intern kontroll och sedan är det upp till revisorerna att 
bedöma om bolaget gjort en ordentlig ansats och om de interna kontrollerna fungerar.  
 
Det finns enligt Bernhardtz tre huvudproblem med implementeringen: det första är att man 
inte tillsatt rätt projektledare, det andra är att man inte informerar och kommunicerar till orga-
nisationen varför de ska göra detta och det tredje är att de flesta misslyckas med att efterfölja 
amerikansk redovisningslagstiftning på grund av att den är krånglig.  
 
Företaget kan under en övergångsperiod etablera en så kallad SOX-kommitté eller panel vars 
uppgift är att hantera frågor som uppkommer under resans gång. I den ska ingå någon från IT-
avdelningen, någon SOX- och redovisningskunnig samt någon jurist eller skatteperson.  
 
Företagen behöver sätta sig in i vad lagstiftningen kräver och om de väljer COSO, måste de 
förstå det, vad det innebär och engagera sig. Man behöver också hålla sig ajour med föränd-
ringar som kommer från de amerikanska myndigheterna och det kan man göra med hjälp av 
revisorer och konsulter. Många bolag ser förändringar som något jobbigt och är ganska defen-
siva men de flesta brukar tvingas fram till det.  
 
Företagens IT och teknologi påverkas på så sätt att man går igenom hela kontrollapparaten 
kring hanteringen av informationssystem och ser vad som hänger ihop med finansiell rappor-
tering. Många behöver dokumentera hela sin systemstruktur och oftast förändra kontroll-
strukturen såtillvida att alla inte ska ha tillgång till alla delar i ett system.  
 
Tillvägagångssättet för bedömningen av den interna kontrollen varierar. Men man försöker 
göra det löpande under året och går igenom de flesta kontroller för att se vilka som fungerar 
och man kan även göra ett mindre test där man intervjuar personer på företaget. Det är på 
detta sätt som konsulterna försäkrar sig om att rapporteringen är tillförlitlig.  
 
Revisorn ska vid utvärderingen av företagets bedömningsprocess först bedöma om företaget 
har gjort en ordentlig ansats. Då bedömer man hur mycket företaget själva har gjort med 
dokumentation, ställningstaganden och analyser. Därefter ska han uttala sig om detta och gå 
in och testa viktiga kontroller. 
 
Konsulterna försöker kartlägga företagens riskzoner för materiella fel för att kunna sålla ut de 
viktiga kontrollerna. Detta görs genom att man räknar ut vilka poster som löper störst chans 
att bli felaktiga. Man tittar även på historiken och ser vilka områden som har varit problema-
tiska tidigare och därefter gör man en kvalitativ bedömning.  
 
Enligt Bernhardtz kan man se förbättringar i och med SOX. De interna kontrollerna fungerar 
bättre nu och man kan urskilja mer tydlighet vad gäller ansvar och uppgifter. De flesta bolag 
har tyckt att det är dåligt och att det har tagit mycket resurser och pengar, men samtidigt 
tycker de att det är bra, att de har blivit tydligare och att de gör mindre fel. De förstår i större 
utsträckning varför de gör olika saker och bokslut och rapportering går snabbare.  
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Sarbanes-Oxley har ökat tillförlitligheten för företags redovisning tror Bernhardtz, även om 
den skjuter väldigt brett och detaljerat. Lagen fångar upp sådana skandaler som var orsaken 
till dess uppkomst, men den fångar också en massa annat som man skulle kunna exkludera i 
arbetet. 
 
 
4.4 Relationen mellan AstraZeneca AB och KPMG 
KPMG agerar som AstraZeneca AB:s externa revisorer och ska godkänna dem samt skriva 
under rapporterna att det bland annat finns en god intern kontroll. Dock har vi intervjuat 
revisorn enbart i syfte att få KPMG:s syn på Sarbanes-Oxley som revisorer och inte för att få 
fram information om AstraZeneca AB. 
 
4.4.1 Intervju Lena Stämmgård  
Lena är internrevisor på KPMG och är ute och konsulterar olika bolag, oftast finansiella 
bolag. Idag arbetar hon med ett utländskt bolag vilket hon har gjort de senaste 4-5 åren. Hon 
har bland annat hjälpt dem att implementera Sarbanes-Oxley.  
 
Det har bestämts att svenska företag noterade på den amerikanska börsen ska vara SOX-
compliant år 2006 efter en förskjutning på ett år. Företagen har som mål att de ska imple-
mentera regelverket till dess, det vill säga uppnå dokumentation samt hantera risker på ett 
effektivt sätt. Vad de behöver göra för att uppnå detta mål är att läsa på och reflektera över 
hur de ska implementera regelverket. Det första man behöver göra är att projektorganisera och 
därefter utbilda samt dokumentera.  
 
Vad KPMG som konsulter hjälper företagen med är bland annat att ta ut scope, att strukturera, 
dokumentera, testa och genomföra kontroller. De kan gå igenom alla processer i företaget, 
alla stödprocesser, kärnprocesser, riskhantering osv. KPMG är även med och kartlägger risk-
zoner i bolag.  
 
SOX har medfört att arbetet har blivit mer omfattande: man skriver ner allt, rutiner och 
kontroller och nu måste man gå till någon annan för att få kontrollerna godkända. Det har 
även inneburit en viss kompetensöverföring och segregation of duties (arbetsuppgifter). 
Denna segregation skapar ett indirekt medvetande i företaget om hur man ska jobba och 
agera, vilket medför att personalen blir mer alerta och förstår vad SOX handlar om; de kanske 
även känner sig delaktiga i skapandet av ett effektivare klimat.  
 
Enligt Stämmgård står det klart och tydligt vad revisorerna får göra. Om de har hand om 
internrevisionen i ett företag är de mer begränsade och kan aldrig testa kontrollerna. Efter att 
de fått dokumentation och allt är strukturerat, får de inte hjälpa till mer. Reglerna för obero-
ende är hårda och spärrarna för vad revisorerna får göra är många. På KPMG går en special-
utbildad person årligen igenom revisorernas arbete och gör en prövning för att se om de har 
hållit sig inom gränserna för oberoende.  
 
De specifika mål som ställs upp tillsammans med företagen innefattar en tidsplanering och 
vissa krav som SEC fastställt. Dock är dessa krav inte detaljerade och går inte att följa utan 
måste tolkas. Den som avgör om företaget uppfyller målen kan vara konsulter eller VD men 
yttersta ansvaret är de externa revisorernas för att det är de som ska skriva på i slutändan. 
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För att spegla implementeringen av SOX ska företagen enligt Stämmgård strukturera sin 
organisation så att man kan visa på att man har en lämplig dualitet (segregation av arbetsupp-
gifter) eller intern kontroll. Det innebär att man måste förändra kontrollerna och bygga in en 
intern kontroll i de operativa sysslorna i den befintliga organisationen. Allt måste även vara 
klart och tydligt samt signat av någon överordnad som förstår vad det handlar om. De tidigare 
interna kontrollerna anser Stämmgård var tillförlitliga, dock var de aldrig dokumenterade eller 
gjorda enligt dualitetsprincipen. Oftast var det självbevarelsedriften som gjorde att de utför-
des; man gjorde det för att ha rätt i redovisningen. 
 
Det gamla platta och informella arbetssättet man haft i Sverige har förändrats i och med de 
hårdare kraven på dualitet. Det har för en del mindre bolag inneburit problem då de inte har 
den tid och resurser som krävs för att uppnå en bra dualitet. Lagen har även bidragit till en 
tidsödande byråkrati, vilket däremot innebär att organisationen får ta fram mer och tydligare 
underlag för de beslut man fattar och de ändringar man gör. Redovisningsmässigt har det inte 
inneburit problem men däremot har det inneburit förbättrade rutiner. Det kanske största hind-
ret egentligen har varit det mentala; att förstå principerna med SOX och övervinna den nega-
tiva syn som har byggts upp från början; ”det tar bara en massa tid och resurser, det kostar 
pengar och ger oss ingenting.” Men enligt Stämmgård kan man vinna en hel del på att 
implementera SOX i och med en bättre struktur i rutinerna, bättre arbetsgång och intern 
kontroll, klarare ansvarsstruktur samt en riskmedvetenhet man inte hade tidigare.   
 
Sarbanes-Oxley har inneburit en förbättring enligt Stämmgård såtillvida att den har fått folk 
att prata med varandra i organisationerna. Man har fått upp medvetenheten, inte bara på led-
ningsnivå utan även ute i organisationen och man har börjat förstå behovet av att ha saker och 
ting dokumenterade. Även frågor om hur man ska hantera avvikelser har lyfts. 
 
Det måste hela tiden finnas en ansvarig person eller grupp för uppdateringar av den interna 
kontrollen så att den utvecklas parallellt med att processerna förändras och utvecklas. Varje 
enskilt företag måste själva avgöra om det ska vara en individ eller en SOX-kommitté, bero-
ende på hur stort och komplext företaget är.  
 
De områden som väljs ut för SOX-projektet sker på koncernnivå. Moderbolaget gör en så 
kallad scope där de har en matris för de konton som är känsliga för finansiell rapportering. 
Därefter tittas det på vilka [dotter]bolag som berörs av dessa konton och sedan bestämmer 
moderbolaget hur man ska täcka dessa konton med kontroller, det vill säga vilka processer 
som ska ingå i varje dotterbolag. Därefter kan det enskilda bolaget invända om de anser att 
något inte är applicable (applicerbart) på dem och stryka det samt förklara varför för mamma 
(moderbolaget). 
 
Företagen har ett stort informationsbehov av SOX och lagstiftning runtom, men detta uppfylls 
inte alltid av moderbolaget. Oftast har moderbolaget anordnat en konferens i något land där 
man samlat alla dotterbolag. Man delar ut papper och det står en person där framme och läser 
utantill från ett papper, men företagen behöver mer vägledning. Det är därför konsulterna ofta 
kommer in, för nu ska det omsättas och företagen vet inte var de ska börja, vad de ska göra, 
vilka som ska vara involverade etc. Frågorna kommer efter konferensen och enligt 
Stämmgård har många moderbolag glömt att följa upp det här, vilket innebär mer jobb efter 
att man har rapporterat in första omgången om man inte gjort som moderbolaget vill. Det 
finns vissa koncerner som har haft bra uppföljningsmöten, workshops, som har skickat ut sin 
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internrevisionsavdelning och där KPMG har varit med och förklarat kulturskillnader mellan 
USA och Sverige. 
 
COSO-modellen är det ramverk som är mest känt och använt. Det är det första KPMG går 
igenom på företagen. Stämmgård tycker att den är pedagogisk för har man förstått COSO är 
det lätt att förstå hur risker och kontroller går igenom företaget. Förstår man komponenterna 
förstår man även kontrollaktiviteterna som står i dokumenten och det underlättar att peka ut 
ansvaret. Det ramverk som moderbolaget använder måste även dotterbolagen använda.  
 
Tillvägagångssättet för bedömningen av den interna kontrollen sker via tester. Man testar att 
kontroller är lämpligt genomförda enligt beskrivning för att täcka risken, att det är dokumen-
terat, att det finns oberoende, att det är signat, att allting är med och sen bedömer man om 
kontrollen är fullständig. I regel testar man det som gjorts sista arbetsåret men har en rutin 
ändrats får man ta på det sista. Kontrollerna kan göras så ofta som varje dag, varje vecka eller 
varje månad. Testerna görs nu i slutskedet av projektet, men det finns andra tester som görs 
under resans gång.  
 
Vad gäller SOX har de stora revisionsbyråerna en rätt enhetlig bild av lagen. KPMG har i 
USA suttit ner i kommittéer tillsammans med SEC och PCAOB och diskuterat lagstiftningen: 
hur den ska tolkas, vad man ska göra och hur långt ner man ska gå. Detta har gjort att det 
oftast inte blir några diskussioner revisionsbyråerna sinsemellan men däremot kan moderbo-
laget ha gjort en helt annan tolkning av lagen. Dock är det bara för bolaget att följa sina 
externa revisorers åsikt för att det är de som i slutändan skriver på och godkänner.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras intervjuerna i sin helhet utifrån de olika variablerna som finns i 
Husseys definition av Leavitts modell för implementering, vilka är: strategi, anställda, arbets- 
uppgifter, struktur, beslutsprocess, kultur, informations-, kontroll- samt belöningssystem. Vi 
har här valt att sammanfoga variablerna anställda och arbetsuppgifter då vi anser att dessa 
två sammanknyts på så många områden.  
 
De två första avsnitten behandlar Astra Zenecas respektive revisorernas intervjuer separat. I 
det tredje avsnittet avser vi att göra en jämförande analys av de två tidigare avsnitten för att 
därefter sammanfatta det hela i en tablå.  
 
 
5.1 Vägen till compliance i AstraZeneca AB 
Nedan kommer vi att redogöra för hur våra respondenter på AstraZeneca har svarat separat 
för att göra det mer överskådligt och förtydliga vem som säger vad. På så sätt hoppas vi 
kunna åstadkomma mer intressanta jämförelser.  
  
Strategi 
 
Björn Wahlborg 
Det övergripande målet är att bli fullt compliant med Sarbanes-Oxley, det vill säga följa 
kraven som finns i regelverket. Om de inte uppfylls tar företaget en strategisk risk och kanske 
inte får vara med i SEC. Ett annat långsiktigt mål är att de ska lyckas införa Sarbanes-Oxley 
som en naturlig del i organisationen. Strategin för att uppnå dessa mål blir bland annat genom 
att införa nya arbetssätt som i sin tur kommer att leda till vissa organisationsförändringar. 
Detta för att företaget måste organisera sig på ett sådant sätt att ansvarsfördelningen framgår 
tydligt.  
 
Ytterligare några strategier som företaget har använt sig av för att lyckas med implemente-
ringen är att hyra in externa konsulter för att hjälpa till med arbetet och för att bygga upp vissa 
kunskapsbitar som fattas i företaget. Det har även bildats ett flertal olika grupper i företaget på 
olika nivåer vars uppgifter är att övervaka Sarbanes-Oxley och den finansiella interna kon-
trollen, bistå med rådgivning och en av grupperna ska även agera lite av en skiljedomare.  
 
Skapandet av hemsidan för Sarbanes-Oxley kan även ses som en strategi för att hjälpa de på 
företaget att acceptera det nya regelverket och det nya sättet att arbeta. Dock är den över-
gripande strategin för att lyckas med implementeringen COSO-ramverket.  
 
Can Bektas 
Enligt Bektas har bolaget inte haft några konkreta mål förutom det faktum att de ska bli 100% 
compliant med Sarbanes-Oxley och detta för att finanschefen, VD och revisorerna ska kunna 
skriva på slutrapporten. Ett problem som har satt hinder för projektet har varit att det inte 
funnits några klara riktlinjer att följa, vilket till stor del har lett till att företaget hyrt in externa 
konsulter för att hjälpa till med implementeringsprocessen. Dessa konsulter har bland annat 
hjälpt till med att konstruera mallar, upptäcka informationskällor, rita upp processflöden, 
kartlägga risker och de kontroller som behövs för att täcka dem samt satt upp kvantitativa 
gränser för dessa kontrollområden. 
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Det får inte finnas några fel i företagets siffror så att tillit ska kunnas förstärkas. Företagets 
strategi blir således att genomföra och dokumentera sina kontroller. Målet är att få en förbätt-
rad intern kontroll, segregation av arbetsuppgifter i varje system och därav minska risken för 
bedrägeri.  
 
För att kunna bli samstämmiga med Sarbanes-Oxley har företaget vidtagit ett antal åtgärder 
med COSO-ramverket i åtanke. De har bland annat startat en hemsida om just Sarbanes-
Oxley, tillhandahållit kurser för berörd personal, skickat ut information i företagets intranät 
samt upprättat en nätverksdisk där alla som vill kan ta del av informationen. Företaget har 
även bildat en grupp som enbart ska arbeta med Sarbanes-Oxley och integrera det på ett 
naturligt sätt i organisationen. De har även en form av SOX-kommitté som bland annat ska se 
till att kraven uppfylls. 
 
Anställda och arbetsuppgifter 
 
Björn Wahlborg 
Sarbanes-Oxley har inte inneburit att företaget anställt ny personal, utan de har försökt lösa 
det med befintlig personal och organisation. De har däremot tagit hjälp av externa konsulter 
för att få hjälp med testarbetet, som rådgivare och för att bygga upp vissa kunskapsbitar i 
organisationen för att senare kunna släppa konsultberoendet.  
 
En tydlig arbetsfördelning måste finnas i processerna och rutiner måste vara mycket genom-
tänkta. Det ska även råda en segregation av arbetsuppgifter, det vill säga en person får inte 
göra för många saker, en av anledningarna till detta är för att man ska upptäcka felaktigheter i 
ett tidigare skede. Arbetsbeskrivningarna och ansvarsstrukturen har ändrats och tydliggjorts, i 
samband med ett större krav på dokumentation, godkännande och signaturer på olika 
dokument; detta för att det inte ska råda någon tvekan om vem som gjort vad och varför. Det 
nya arbetssättet ska implementeras på ett sådant sätt att det blir en naturlig del i vardagen och 
då är det framförallt de som är inblandade i Sarbanes-Oxley processerna som berörs av detta. 
Även de utanför Sarbanes-Oxley scopet ska uppfylla dessa krav men de kommer inte att 
utsättas för tester, utan där görs det för bolagets skull.  
 
Bolaget har försökt informera brett om lagstiftningen men även peka ut nyckelmedarbetare 
som är kritiska för en lyckad implementering. För dessa nyckelpersoner har man tillhandahål-
lit utbildning och coachning om hela regelverket. Men för övrig personal finns det en hemsida 
med information om Sarbanes-Oxley som alla som är intresserade kan ta del av.  
 
Till en början förstods det inte hur invecklat och stort Sarbanes-Oxley är och inställningen till 
den var därför positiv, men med tiden och med ökad förståelse har många tyckt att det varit 
jobbigt. Mycket på grund av att det inte har fallit sig helt naturligt för svenska bolag och med 
svenskt arbetssätt att dokumentera så mycket. Men i dagsläget har de flesta förstått att 
Sarbanes-Oxley är viktigt och att ett visst arbetssätt måste till för att man ska kunna uppfylla 
lagen. Många medarbetare känner nog även större trygghet i och med den tydligare arbets-
strukturen och ansvarsfördelningen, då suddiga ansvarsgränser skapar otydlighet och stressi-
tuationer i organisationen spekulerar han. Han menar även att företagsledningen per definition 
inte prioriterar sådana här frågor såvida de inte måste.  
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Can Bektas 
För att implementera Sarbanes-Oxley har man tagit hjälp av konsulter och befintlig personal, 
dock mest av befintlig personal. Den anställda har skrivit och förklarat för konsulterna hur 
processerna ser ut och uträknat riskerna och utifrån dessa beskrivningar har konsulterna ritat 
upp processflöden och formulerat riskerna. Utöver det hör det till de anställdas arbetsuppgifter 
att ta ut mer rapporter och att dessa signeras som bevisning för att en kontroll har utförts. 
Detta var något som gjordes även innan Sarbanes-Oxley kom till men nu krävs det två 
personer som kontrollerar att allt är korrekt och att en högre stående chef signerar rapporten. 
Allt detta ska vara en naturlig del i deras vardag och inte något de är tvungna att tänka på hela 
tiden.  
 
Företaget har tillhandahållit utbildning för personalen på bolaget för att öka deras förståelse 
av Sarbanes-Oxley och vad den innebär, varför de själva gör saker och ting, vilken effekt 
deras handlingar får och vilka påföljderna kan bli om de gör fel. Att de anställda vet allt detta 
är ett krav enligt lagen. Utöver utbildningen har man försökt sprida information om Sarbanes-
Oxley via intranätet, där man återigen skrivit om vad Sarbanes-Oxley innebär och om risker 
och kontroller etc. Det finns även en nätverksdisk på webben som är tillgänglig för alla. 
 
Alla har inte varit positivt inställda till Sarbanes-Oxley från början, utan tvärtom. Men nu har 
det blivit bättre i och med att de har informerat om Sarbanes-Oxley: varför det är så viktigt för 
företaget, varför det görs och att det egentligen är till för alla, både aktieägarna och de 
anställda. Nu på senare tid har det blivit bättre och folk har börjat acceptera att det inte finns 
någon återvändo. 
 
Struktur 
 
Björn Wahlborg  
För strukturen har Sarbanes-Oxley inneburit att företaget måste organisera sig bättre, bland 
annat genom att införa en klarare ansvarfördelning i processer och rutiner. Man har även fått 
ändra arbetsbeskrivningarna samt arbetsroller hos vissa medarbetare.  
 
Implementeringen av Sarbanes-Oxley har även medfört att företaget blivit mer strukturerat 
och hierarkiskt. Detta innebär att det tidigare sättet att arbeta i form av en stor arbetsgrupp till 
viss del har försvunnit. Enligt Sarbanes-Oxley finns inte den typen av arbetsgrupper, utan 
strukturen är mer hierarkisk: det finns en chef, en underchef, en gruppchef och under dessa 
finns medarbetare. Arbetet ska följa denna struktur. 
  
Strukturen i företaget har även utvidgats i och med tillkomsten av de olika grupperna som ska 
arbeta med frågor som rör just Sarbanes-Oxley. Dessa ska bland annat övervaka arbetet med 
regelverket och bistå med rådgivning.   
 
Can Bektas 
Företaget har upprättat en ny grupp som tittar till organisationen och ska fungera som en form 
av internrevisorer för hela AstraZeneca i Sverige. Denna grupp var tidigare ett projekt men nu 
går de in i förvaltningen och ska se till att Sarbanes-Oxley efterlevs och blir en del i vardagen. 
Företaget har en form av SOX-kommitté, där ett antal personer sitter som bland annat sätter 
upp planer för hur implementeringen ska gå tillväga och ser till att alla krav uppfylls. 
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Regelverket har medfört att det blivit strängare på vissa delar; det ska finnas bra dokumenta-
tion så att allmänheten kan lita på företaget. Företaget har också fått göra en del ändringar i 
systemen såtillvida att en person inte ska ha tillgång till alla system i företaget, utan det ska 
finnas en segregation av arbetsuppgifter. Regelverket har även inneburit att de nu måste 
skriva ut fler rapporter över kontrollerna, vilket är ungefär vad man gjorde tidigare men idag 
krävs att två personer tar del av det och signerar.  
 
Beslutsprocess  
 
Björn Wahlborg  
De områden som är SOX-klassificerade väljs ut på koncernnivå med hänsyn till materiali-
tetskriterier. Men hur processerna väljs ut och arbetssättet blir väldigt operationellt.   
 
AstraZeneca AB tar inga koncernbeslut utan det görs enbart i England. De ska däremot lämna 
rapporter till koncernen, dock behöver de inte lämna ut något till den amerikanska myndig-
heten SEC.  
 
Man kan även tolka in att beslutsprocessen till viss del har förändrats i och med tillkomsten av 
de olika SOX-grupperna. Då främst av rådgivande karaktär, genom att man vänder sig till 
dessa grupper innan man tar ett beslut rörande Sarbanes-Oxley.  
 
Sarbanes-Oxley har även inneburit att företaget fått en mer byråkratisk och formell struktur, 
vilket innebär att det tidigare informella sättet att arbeta till viss del har försvunnit. Det har 
medfört att arbetet sker enligt en mer hierarkisk struktur, där det tydligt framgår vem som är 
chef och vem som är medarbetare. Arbetet sker i en ordning som innebär att det utförs av 
medarbetaren och går via ett antal chefer på mellannivå upp till högsta ledningen, där besluten 
fattas.    
 
Can Bektas 
De områden som väljs ut att kontrolleras i företaget, väljs utifrån dess värde och vilken risk 
som kan uppstå. I stora konton har man satt in kontroller, eftersom det rör sig om stora 
värden. Det är på hög nivå som det fastställs vilka konton som är stora nog att kontrolleras, 
dock tas hänsyn till vad som sägs på operationell nivå och en bedömning görs utefter det.  
 
Kultur  
 
Björn Wahlborg  
Alla i företaget har i princip förstått att Sarbanes-Oxley är viktigt och att man måste arbeta på 
ett visst sätt för att uppfylla regelverket. Det har skett förändringar i kulturen såtillvida att 
företaget måste dokumentera och signera mer. Det har även inneburit att arbetsfördelningen 
blivit striktare och att man nu har en tydligare hierarki i det att det inte längre finns stora 
arbetsgrupper. Detta arbetssätt bryter kulturellt mot det synsätt som svenskt näringsliv haft 
under en 20–30 års period.   
 
Can Bektas 
Företagskulturen har ändrats lite då man inte sköter ärenden muntligt via telefon längre, utan 
allt måste finnas på papper och vara påskrivna. Man kan inte ta lika lättvindigt på det här med 
att kommunicera viktiga ärenden mellan arbetskollegor, utan allt ska vara i pappersform med 
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en underskrift. Trots tidigare motvillighet har dessa förändringar alltmer accepterats av de 
anställda.  
 
Införandet av Sarbanes-Oxley har till en början skapat otydlighet i organisationen. Man har 
inte riktigt vetat vem man ska vända sig till och vem som ansvarar för olika områden, men det 
har klargjorts allteftersom projektet fortgått i och med en tydligare arbetsfördelning. Regel-
verket har även medfört att det har blivit strängare med dokumentation och signering av 
dessa. I vissa fall har företaget tagit hjälp av sina engelska kollegor för att skriva eller gå 
igenom vissa dokument, risker och kontroller på engelska.  
 
Informationssystem 
 
Björn Wahlborg  
Företaget har startat en hemsida för Sarbanes-Oxley, som fungerar som en slags interaktiv 
utbildningsmodul som behandlar alltifrån hur lagstiftningen kom till och varför, till hur det 
påverkar företaget och hur kraven ska uppfyllas. Sedan måste man komma ihåg att Sarbanes-
Oxley inte påverkar alla medarbetare, men de som berörs av det måste ha koll på lagen. Det 
handlar om att informera brett så att de som är intresserade kan ta del av informationen, men 
även peka ut de som direkt berörs av Sarbanes-Oxley. Någon förändring med IT och teknolo-
gin har inte skett, men företaget har varit tvunget att dokumentera hur datasystem hänger ihop 
med affärsprocesserna som de ska understödja. Den enda riktigt stora skillnaden är att behö-
righeterna till datasystemen måste vara tydliga samt uppdateras och kontrolleras.  
 
Can Bektas 
En hemsida om Sarbanes-Oxley har upprättats på AstraZeneca för att se till att alla i företaget 
får ta del av information kring implementeringen. Där lagras information om processer, risker, 
kontroller, flöden och så vidare. Man kan även vända sig till de i företaget som arbetar med 
Sarbanes-Oxley för att få information. Vad gäller förändringar med IT är det inte så att 
AstraZeneca har ett nytt system, men de har infört extra kontroller inom vissa områden där de 
granskar behörigheten hos personer som använder systemet. En person ska inte kunna ha till-
gång till alla system, utan enbart till det system som han/hon är delaktig i. Detta för att minska 
risken för bedrägeri.  
 
I brist på kommunikation har det till en början uppstått en viss otydlighet för hur man ska gå 
tillväga, vart man ska vända sig, vem som ansvarar för vilka områden och hur långt Sarbanes-
Oxley sträcker sig. Man har på grund av detta inte kunnat sätta tydliga mål med implemente-
ringen. Det har inte funnits någon direkt mall att följa eller några riktlinjer för hur man ska gå 
tillväga. Därför har företaget behövt ta in konsulter som ska hjälpa dem med arbetet och bistå 
med sin kunskap om regelverket. Företaget har även tillhandahållit utbildning för sina 
anställda genom kurser som bland annat handlar om regelverket och vad det är för något.  
 
Kontrollsystem 
 
Björn Wahlborg  
AstraZenecas uppbyggnad, arbetssätt och hela den strategiska bilden av hur företaget arbetar 
med finansiell intern kontroll genomsyras av COSO-modellen, dock kanske inte till fullo. Det 
är inte heller allmänt känt i företaget att det är så. Det ska finnas en tydlig kontrollbeskrivning 
på operationell nivå och kontrollerna ska vara dokumenterade, verifierade och signerade för 
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att bevisa att kontrollerna är utförda och att de stämmer överens med kontrollbeskrivningen. 
Vidare ska någon annan än den som genomfört kontrollerna testa dessa för att bibehålla en 
objektiv syn. Testningen sker på olika plan: av konsulter, externrevisorer eller en av företaget 
etablerad grupp av personer som har kunskap om Sarbanes-Oxley. Alla tester, förutom de som 
utförs av externrevisorerna, är till för företagets egen ledning.  
 
Företaget försöker kartlägga riskzoner för materiella fel och stämmer då av att de ingår i 
Sarbanes-Oxley scopet. Det kan hända att risken i sig inte är så hög, men om den kan ge upp-
hov till allvarliga konsekvenser markeras den ändå. Om avvikande information skulle 
upptäckas, rapporteras detta till närmsta chef, processägaren eller någon annan SOX-ansvarig 
och därefter utreds bakgrund och orsak till avvikelsen samt hur den ska hanteras.  
 
Sarbanes-Oxley har inneburit att de interna kontrollerna har blivit tydligare, mer genomtänkta, 
väl beskrivna samt heltäckande och genom dokumentationskraven bevisas dessutom att de 
fungerar. Tidigare kontroller var till viss del osynliga, eftersom de inte var dokumenterade 
och måhända inte kompletta, däremot fanns det ganska bra med kontroller. Dock är nu de 
viktigaste utpekade och man vet exakt hur omfattande de ska vara och hur de ska 
dokumenteras.  
 
Man har dokumenterat hur datasystemen hänger ihop och hur de hänger ihop med de affärs-
processer som de ska understödja. Behörigheterna till dem måste vara väldigt tydliga och det 
är viktigt att de uppdateras och kontrolleras för att förhindra manipulation av systemen och 
för att man alltid ska kunna veta vem som har varit inne och vad de gjort. Allt detta för att öka 
säkerheten.  
 
Can Bektas 
Företaget använder indirekt COSO-modellens alla fem komponenter. De har upprättat en 
manual för hur varje kontroll ska genomföras. I exempelvis en daglig rutin utförs ett trettiotal 
slumpmässiga stickprov, beroende på i vilket kvartal man befinner sig, där man kontrollerar 
att det finns underlag, påskrifter och så vidare. Det finns tre kontroller, varav en är manage-
ment kontroll, där folk internt inom AstraZeneca i Sverige reser runt och testar. Därefter 
kommer personer från andra bolag i AstraZeneca koncernen från utlandet och testar under 
tredje kvartalet och under fjärde kvartalet är det företagets externa revisorer, KPMG, som går 
in och testar. Om fel upptäcks i första kvartalets managementtest, kan man åtgärda det i andra 
kvartalet. Den viktigaste kontrollen är den senaste utförda, eftersom den ska täcka alla tidigare 
kontroller. Det har i och med Sarbanes-Oxley blivit allt hårdare med dokumentation, kontroll 
och bevisning av att kontrollerna har förbättrats.  
 
Kontrollerna måste idag redogöras för mer noggrant i form av bland annat fler rapporter. Det 
krävs även att två personer tar del av rapporterna och signerar. De områden som väljs ut att 
kontrolleras bestäms utifrån dess värde, storleken på dess risker och materialitetskriteriet. Om 
kontrollerna inte skulle godkännas av revisorerna skulle det innebära att företaget får gå 
igenom allt de gjort igen för att ta reda på orsaken.  
 
Man har byggt in extra kontroller för att kontrollera personers behörigheter för att en och 
samma person inte ska kunna göra flera saker, det vill säga segregation av arbetsuppgifter. 
Man har även i vissa fall minskat några personers behörigheter eller tagit bort dem helt och 
till vissa system har man infört lösenordsaccess för behörig åtkomst.  
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Belöningsprocess 
 
Can Bektas 
Någon specifik belöning för just SOX-projektet utdelades inte på AstraZeneca, utan alla som 
hade deltagit i något kämpigt projekt fick en extrabonus för sitt hårda arbete.  
 
 
5.2 Revisorerna om vägen till compliance 
I analysen kommer revisorerna att delas upp efter deras relation till AstraZeneca. Benäm-
ningarna på de personer som vi intervjuat kommer att följa de roller som revisionsbyråerna 
har i förhållande till företaget. Det innebär att Lena på KPMG här får benämningen extern-
revisor och Michael på Deloitte kallas här för konsult. Observera att det inte är revisorernas 
rätta befattning, utan enbart deras arbetsroll gentemot AstraZeneca.  
 
Strategi 
 
Externrevisorn  
Företag ska implementera och efterleva Sarbanes-Oxley till och med år 2006 efter en 
förskjutning av deadlinen. För att uppfylla kraven behöver företagen först projektorganisera 
och sedan utbilda och dokumentera. Kraven innebär bland annat för företagen att se till att ha 
en lämplig dualitet och god intern kontroll i den befintliga organisationen. De ska även sträva 
efter att få medarbetarna delaktiga i implementeringen för att skapa effektivare klimat.  
 
De specifika mål som ställs upp tillsammans med företagen innefattar en tidsplanering och 
vissa krav som SEC fastställt. Ibland har dock kraven från SEC inte förmedlats tydligt nog av 
moderbolaget till dotterbolagen, vilket har skapat en osäkerhet hos dem när det gäller hur de 
ska hantera implementeringen. Därför har de flesta dotterbolag tagit hjälp av konsulter.  
 
COSO är det ramverk som de flesta företag utgår ifrån i sin implementering av Sarbanes-
Oxley. Alla fem COSO-komponenter används och samma ramverk måste användas av både 
moderbolaget och dotterbolaget. 
 
Konsulten 
Deadlinen för när svenska bolag ska vara helt compliant har ändrats ett par gånger under 
resans gång. För närvarande är det sagt att de ska efterleva Sarbanes-Oxley år 2006. När 
bolagen har valt att börja tillämpa lagen varierar mycket då vissa började för två år sedan 
medan andra kanske för ett halvår sedan. Målet är att efterleva lagstiftningen, men vissa före-
tag vill få ut lite andra positiva effekter av det och har därför gjort mer än vad lagen kräver.  
 
I arbetet med Sarbanes-Oxley ska företagen först välja ett ramverk för intern kontroll, COSO, 
som de sedan ska applicera på sin egen verksamhet. Om arbetet ska göras i rätt ordning bör 
man först titta på de lite övergripande kontrollerna och avgöra vilka kontroller man har och 
vilka man bör ha, och därefter gå in på de mer detaljerade områdena. Dock har 99 av 100 
bolag börjat i andra änden, vilket är den mest tidskrävande delen och detta medför att de i de 
flesta fall inte hinner se över de övergripande kontrollerna.   
 
Revisorer brukar rekommendera att man först ska göra det Sarbanes-Oxley kräver utifrån hur 
mycket bolaget orkar och hinner med och sedan i efterhand se vad man kan göra utöver det. 
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Anställda och arbetsuppgifter 
 
Externrevisorn 
Sarbanes-Oxley har medfört att arbetet har blivit mer omfattande: man dokumenterar och 
kontrollerar mer. Det har även inneburit en viss kompetensöverföring och segregation av 
arbetsuppgifter. Regelverket förespråkar att medarbetarna ska vara delaktiga i hela arbetet och 
det är upp till arbetsgivarna att försöka uppnå. När man arbetar i en process och får medarbe-
tarna att känna sig delaktiga, skapas ett effektivare klimat. Det har dock varit svårt eftersom 
den mentala inställningen hos de anställda har varit: varför ska vi göra allt detta jobb som inte 
ger oss någonting, utan bara tar en massa tid och resurser.  
 
För många anställda har lagen inneburit mer och tyngre jobb. Många kan dessutom känna sig 
förolämpade av att bli kontrollerade och testade av andra, som om de själva inte är tillräckligt 
kompetenta och noggranna för att sköta sitt jobb. De kan se det som att arbetsgivaren inte 
längre litar på dem, varav en förklaring till den negativa inställning många anställda har haft.  
Vad gäller revisorernas arbetsuppgifter får de aldrig vara med och testa kontrollerna om de 
har hand om internrevisionen i ett företag, annars får de göra allt som Sarbanes-Oxley begär. 
De externa revisorerna har det yttersta ansvaret för kontrollerna, eftersom det är de som ska 
skriva på i slutändan.  
 
Konsulten 
Många bolag tycker att förändring är jobbigt och vill då helst inte ta tag i det, men så små-
ningom brukar de flesta anställda tvingas av sin chef eller av revisorn att engagera sig i 
Sarbanes-Oxley. De anställda ska nu skriva på tester och kontroller, vilket kanske är nytt för 
de flesta. De ska redogöra för sitt arbete och intyga att det beskrivs på ett riktigt sätt. 
Implementeringsperioden blir en väldigt jobbig period för de flesta eftersom de, i och med ett 
förtydligat ansvar och en tydligare arbetsstruktur, måste lägga ner tid de inte var beredda på.   
 
I och med att de flesta företagen inte tittar på COSO-modellen initialt utan börjar processen i 
fel ände, har det resulterat i merarbete för de anställda. Eftersom inget bolag har så mycket 
folk stående som väntar på att arbeta med nya projekt som dessa, innebär det i de flesta fall att 
en utökning är nödvändig, av utomstående personal eller inhyrning av en konsult. 
 
Arbetet med implementeringen har i många fall blivit segdraget då många bolag kanske har 
tillsatt fel person som projektledare. Det kan ha varit någon som kanske snart ska gå i pension 
och därmed kanske inte har så mycket fart i fötterna.  
 
Sarbanes-Oxley kräver att bolaget självt eller VD och finanschefen ska skriva på om de har en 
god intern kontroll innan externrevisorerna går in och gör sin egen bedömning. Externreviso-
rerna ska bedöma och skriva på att företaget gjort en ordentlig ansats och att de interna 
kontrollerna fungerar. Det innebär att revisorerna måste vara pålästa, och får inte på grund av 
sin uppgift och för att inte riskera sitt oberoende genom att vara med och utföra tester för 
bolagets räkning eller implementera kontroller för dem.  
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Struktur 
 
Externrevisorn 
De interna kontrollerna ska byggas in i den befintliga organisationen och företagen måste visa 
att de genomförs med lämplig dualitet. Det har inte inneburit några förändringar i 
organisationen, utan man har enbart ändrat kontrollerna. Nu måste allt även vara klart och 
tydligt samt signat av någon överordnad som förstår vad det handlar om.  
 
Det platta svenska arbetssättet har förändrats i och med de hårdare kraven på dualitet, vilket 
har inneburit problem för små bolag, eftersom de tidigare haft en och samma person som gjort 
väldigt mycket, men man har trots det inte behövt strukturera om organisationen.  
 
Företagen kan upprätta en form av SOX-kommitté eller ha en enskild person som ansvarar för 
och håller sig ajour med alla förändringar som sker för att försäkra att tillräcklig kontroll och 
dokumentation finns. Kommittén eller personen ska vara oberoende och sitta högt upp i orga-
nisationen.    
 
Konsulten 
För att kunna implementera Sarbanes-Oxley ska företag definiera sin verksamhet i processer 
för att det förenklar kontrollarbetet. Enligt Bernhardtz finns det tre huvudproblem som företa-
gen har stött på i och med implementeringen. Det första är att man inte tillsatt rätt projektle-
dare, det andra att man inte informerar eller kommunicerar till organisationen varför de ska 
utföra vissa uppgifter och det tredje är att den amerikanska lagstiftningen är svår att följa då 
den är invecklad.   
 
Det kan vara så att företaget, i alla fall under en övergångsperiod, tillsätter en så kallad SOX-
kommitté eller -panel, med personer som övervakar Sarbanes-Oxley och därmed kan besvara 
organisationens frågor kring regelverket. De som kan ingå i den gruppen är någon från IT-
avdelningen, någon som har kunskap inom redovisning och Sarbanes-Oxley och eventuellt 
någon jurist eller skatteperson.  
 
Beslutsprocess 
 
Externrevisorn 
Koncernen väljer först ut vilka processer som är känsliga för den finansiella rapporteringen, 
och därefter väljs de enskilda bolag ut och vilka av deras processer som ska ingå. Dessa beslut 
fattas av finanschefen, eventuellt tillsammans med redovisningsansvarige. Man kan på lägre 
nivå vara med och påverka koncernens beslut om det är så att man inte är utsatt för de risker 
som utpekats. Dock kan man inte påverka själva scopet.  
 
Konsulten  
Besluten om vilka områden som ska kontrolleras sker på ledningsnivå, eftersom de bygger på 
de initiala riskanalyser som görs från toppen. På operationell nivå kan man vara med och 
påverka eftersom koncernen behöver information från lokala delar, men besluten tas ändå på 
toppnivå.  
 
Vid beslutsfattandet tittas det på resultat- och balansräkningarna och via dem görs kvantitativa 
bedömningar för vilka poster som löper störst risk och därefter gör man en kvalitativ 
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bedömning av de övriga riskzonerna, det vill säga man genomför en riskanalys. Efter allt detta 
avslutar man med en processkartläggning.  
 
Kultur 
 
Externrevisorn 
Sveriges har ett plattare och mer informellt sätt att arbeta än USA och detta arbetssätt kan 
vara svårt att bibehålla i och med den formalitet och byråkrati som Sarbanes-Oxley infört i 
företagen.  
 
Konsulten 
Bernhardtz tror att regelverket har medfört att bolagen blivit mer måna om att göra rätt på en 
gång. Tidigare var det inte alltid nedskrivet vad man skulle göra eller så struntade man i det 
för att det var för jobbigt. Nu finns det inga undanflykter då det finns en lag som säger vad 
man ska göra, vilket även har lett till en lite högre kontrollmedvetenhet.  
 
Många bolag sätter in en äldre person, som kanske snart ska gå i pension, att leda Sarbanes-
Oxley projektet vilket resulterar i att hela implementeringen sker segdraget. Detta kan signa-
lera ut till resten av organisationen att detta regelverk inte tas på allvar av ledningen, att det 
kanske är ett övergående fenomen eller att det är mindre komplicerat än det i själva verket är. 
Alla dessa signaler uppfattar resten av organisationen och det kan göra att de möter det med 
samma attityd som ledningen gör; att det är inget att anstränga sig för.  
 
Informationssystem 
 
Externrevisorn 
Informationssystemet har i många fall brustit från centralt håll. Moderbolaget kan ha anordnat 
en konferens där alla berörda dotterbolag samlats ihop, man har delat ut en bunt papper och 
därefter har dotterbolaget lämnats vind för våg med förväntningar på sig att de ska klara av 
det. De får därefter ingen löpande vägledning utan enbart respons då de rapporterar in första 
gången och då kanske får höra att de har arbetat på totalt fel sätt och att de inte är compliant. 
En risk med detta är att dotterbolagen enbart kommer att arbeta utifrån dess konsulters arbets-
sätt och detta behöver inte alltid överrensstämma med moderbolaget. Dock har vissa koncer-
ner haft bra uppföljning där de har skickat ut sin internrevisionsavdelning för att tillsammans 
med konsulterna och dotterbolaget utforma metoder och processer. Revisionsbyråerna har fått 
bra vägledning från SEC och PCAOB då de suttit ner i kommittéer i USA, vilket gjort att de 
stora byråerna har en rätt enhetlig bild av lagen.  
 
Fördelen med Sarbanes-Oxley är att folk har börjat prata med varandra sinsemellan i organi-
sationen. Man har fått upp medvetenheten på ledningsnivå samt ute i organisationen och 
börjat förstå behovet av att ha dokumentation och att arbeta strukturerat och enhetligt. 
Allvaret och meningen med regelverket har nu uppenbarats och man förstår att man kan tjäna 
pengar på det. Det har dock inte hindrat att flera svenska bolag har hoppat av.  
 
Konsulten  
Företagen behöver sätta sig in i vad lagstiftningen kräver, samt hålla sig ajour med den då 
förändringar sker löpande av de amerikanska myndigheterna. Den information som behövs är 
på översiktlig nivå, då alla individer inte berörs av den och således inte behöver ta del av den.  
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Information eller kommunikation är ett vanligt problemområde för många bolag. En vanlig 
kommunikationsbrist är att majoriteten av alla företag inte riktigt vet hur de ska börja ta itu 
med implementeringen av Sarbanes-Oxley. Mellan vilka led kommunikationsbristen finns är 
oklart, men många börjar kartlägga processer, risker, kontroller och testar dessa innan de tittar 
på COSO-modellens fem komponenter. Detta är att börja i helt fel ände, då det är väldigt tids-
ödande och gör att många företag kanske hamnar efter i tidsplaneringen på grund av allt 
extraarbete som skapas.  
 
En annan kommunikationsbrist är att många bolag inte kommunicerar ut i organisationen 
orsakerna till deras handlingar, varför personalen ska göra det de gör utan de talar bara om för 
dem vad de ska göra. Detta kan göra de anställda förbannade då de kan känna sig ignorerade 
av ledningen, vilket kan leda till konflikter.  
 
Förändringar som skett med IT-systemen i företagen är att man nu måste dokumentera hela 
sin systemstruktur. Genomförs förändringar i en dator, påverkar det i sin tur alla övriga 
datorer på plats och därför måste man vidta åtgärder och ha uppsikt på informationen så att 
det som kommer in i systemet också är det som flödar ut. Man behöver även förändra kon-
trollstrukturen såtillvida att alla inte ska ha tillgång till alla delar i ett system.  
 
Kontrollsystem  
 
Externrevisorn 
Revisorerna hjälper till i svenska bolag att sätta upp dokumentation och avgöra vilka interna 
kontroller som behövs. Dessa kontroller ska byggas in i rutinerna på ett naturligt sätt och 
utföras av processägaren, men det är den närmsta chefen som skriver under. Vad som ska ingå 
i de interna kontrollerna beror på vilka dokument man stämmer av och kraven på hur de ska 
se ut beror på vilken risktyp man är utsatt för. Hur ofta kontrollerna görs är olika; vissa görs 
varje dag, andra veckovis eller månadsvis och andra mer sällan än så. 
 
Revisorerna gör tester på kontrollerna för att se till att de fungerar, att de utförs som de ska 
enligt den kontrollbeskrivning man har utformat, att de dokumenteras som de ska, att en 
lämplig person genomför dem samt att oberoende säkerställts genom dualitet och separata 
påskrifter. Dessa tester sker på ett urval under en viss tidsperiod under sista bokföringsåret. 
Om kontrollerna är ofullständiga får bolagen genomföra dem på nytt.   
 
Företagen behöver oftast förändra kontrollstrukturen såtillvida att alla i företaget inte ska ha 
tillgång till alla delar i ett system och det görs till stor del via kontrollerad åtkomst i datorsy-
stemen. Man ska inte kunna göra för mycket eller förstöra informationen.  
 
Sarbanes-Oxley innebär en klarare ansvarsfördelning, vilket kan hjälpa till att förhindra 
ekonomisk brottslighet i företagen. Dock stoppar det inte alla fifflare, utan om vissa ser en 
möjlighet att tjäna enorma pengar tar de nog chansen ändå. En fokusskiftning på lagen hade 
varit att föredra eftersom den till stor del påverkar företagens lägre nivåer, när skandalerna i 
själva verket skedde på ledningsnivå. Detta verkar ha glömts bort det när implementeringen 
har satts igång. 
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Konsulten 
I revisorns bedömningsprocess ingår att bedöma om bolaget gjort en ordentlig ansats för att 
tillförsäkra att de interna kontrollerna fungerar, vilket de enligt lagstiftningen ska göra. Om de 
inte gör det skulle det kunna medföra stora fel i redovisningen, vilket kan påverka 
utomståendes syn på företaget.  
 
Det finns många olika kontroller som skulle kunna ingå i ett kontrollsystem och företaget 
försöker bedöma dem löpande under året. Därefter ska externrevisorerna gå in och läsa vad 
företaget själva har gjort och testa de kontroller som de anser vara viktiga för att kunna uttala 
sig om huruvida kontrollerna fungerar eller inte. Om nyckelkontrollerna fungerar och inga 
förändringar har gjorts i bolaget, gör man inget mer än ett mindre test där man är ute och 
testar och intervjuar folk. Om de interna kontrollerna däremot inte har fungerat gör man ett 
nytt test. Det är ett krav i Sarbanes-Oxley att alla kontroller ska dokumenteras, vilket också 
ingår i kontrollarbetet. 
 
Företagen ska göra en riskanalys av gamla processer och kartlägga sina riskzoner. Då börjar 
bolagen med att göra en kvantitativ bedömning, sedan ser de över vad som historiskt sett varit 
problematiskt och slutligen görs en kvalitativ bedömning av de områden som tros löpa stor 
risk för att bli fel. I praktiken innebär det att man får avsätta väldigt mycket tid och resurser 
och oftast hyra in någon som hjälper till med detta, för de flesta företag har inte personal 
stående inför sådana här projekt.  
 
På IT-sidan måste bolagen dokumentera hela sin systemstruktur för att försäkra att de 
fungerar som de ska. Utöver det behöver nästan varje bolag förändra sin kontrollstruktur så-
tillvida att alla inte har tillgång till samtliga delar i ett system för att förhindra manipulation av 
siffror.  
 
 
5.3 Jämförande analys 
Vi har i detta avsnitt utgått från Husseys definition av Leavitts variabler i analysen, det vill 
säga: strategi, anställda, arbetsuppgifter, struktur, beslutsprocess, kultur, informations-, 
kontroll- samt belöningssystem. Den sistnämnda variabeln valde vi att endast ställa till 
respondenterna på AstraZeneca, då vi ansåg att frågan om belöningar är en bolagsintern 
variabel. 
 
Strategi 
Vid en sammanställning av intervjuerna kunde vi komma fram till att alla respondenter ansåg 
att det största problemet med Sarbanes-Oxley är att det råder oklarheter kring lagen och brist 
på konkreta riktlinjer att följa. Detta kan även vara en av orsakerna till att AstraZeneca AB 
inte påbörjade implementeringen i tid, vilket både Wahlborg och Bektas har nämnt. De menar 
att de kunde ha börjat med exempelvis utbildning och information om regelverket tidigare.  
 
Enligt strategivariabeln skapar de otydligheter som finns i lagen svårigheter att utforma en 
välgenomtänkt strategi för implementeringen och därmed riskerar företagen att misslyckas 
med detta. Även bristerna i informationsflödet har försvårat implementeringen av regelverket, 
eftersom de som är involverade i processerna inte fått förklarat för sig vad som gäller. Dessa 
brister från företaget sida kan ha sin orsak i att de inte har den informationen att ge ut. 
Samtliga respondenter tar upp dessa brister och menar att de kan ha gjort att flera har motsatt 
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sig de förändringar som lagen har medfört. Bättre utskick av information, fler informations-
möten och fler uppföljningar från koncernens sida hade eventuellt underlättat implemente-
ringsprocessen eller åtminstone den negativa inställningen till regelverket. De på AstraZeneca 
AB underskattade lagen i början av implementeringsprocessen; vad den skulle innebära för 
företaget och hur stor omfattning lagen hade.  
 
Externrevisorn menar att det första företagen behöver göra för att lyckas med att implemen-
tera lagen på bästa sätt är att läsa på och reflektera över hur de ska implementera den. Det 
krävs även att bolagen projektorganiserar sig, utbildar samt dokumenterar. Konsulten menar i 
sin tur att för att kunna implementera Sarbanes-Oxley ska företag definiera sin verksamhet i 
processer för att förenkla kontrollarbetet.  
 
Företagen använder även ett ramverk som de kan följa för att underlätta implementeringen – 
COSO:s fem komponenter. Emellertid är detta val något som är upp till varje företag, men 
dock är det ett krav att både moderbolaget och dotterbolaget måste använda sig av samma 
ramverk. Men problemet är återigen informationsbristen då många företag inte riktigt vet hur 
detta ramverk ska anpassas och appliceras på det egna företaget. 
 
Anställda och arbetsuppgifter 
Sarbanes-Oxley förespråkar att medarbetarna ska vara delaktiga i hela arbetet, sedan är det 
upp till arbetsgivarna att försöka uppnå detta. I och med denna delaktighet skapar man ett 
effektivare klimat menar externrevisorn.  
 
För att få en smidigare övergång till det nya arbetssättet har AstraZeneca bland annat lagt upp 
en hemsida som ska informera om Sarbanes-Oxley. Via den informationskanalen har bolaget 
försökt informera brett om lagstiftningen, men även att nå de utpekade nyckelpersonerna. För 
dessa personer har man bland annat tillhandahållit utbildning och coachning om hela regel-
verket. Det finns även ett e-room där information om alla processbeskrivningar, risker och 
kontroller med mera lagras. Det är en nätverksdisk som finns på webben och som är 
tillgänglig för alla. Alla dessa moment borde se till att de anställda får den information de 
behöver. Det avgörande är vad för information som förmedlas och enligt våra respondenter på 
AstraZeneca skrivs där det mesta om lagen vilket borde tillgodose allas behov av information. 
 
En betydande faktor till de anställdas negativa inställning är att lagen inte har fallit sig helt 
naturlig för dem, eftersom de genom alla år har följt den svenska bolagskulturen och arbets-
sättet. Att tillmötesgå Sarbanes-Oxleys dokumentationskrav har för många medfört en kultur-
krock. I dagsläget har dock de flesta förstått hur viktigt Sarbanes-Oxley är och att det måste 
till ett visst arbetssätt för att uppfylla lagen, enligt Wahlborg. Han menar även att många 
medarbetare kan känna en större trygghet i och med den tydligare arbetsstrukturen och 
ansvarsfördelningen.  
 
Externrevisorn och även konsulten tar upp svårigheterna med att övervinna den mentala 
inställningen till lagen. Det har varit den svåraste biten för revisorer att ändra på, då många 
bolag motsätter sig förändringar och på så sätt blir defensiva. Men enligt externrevisorn har 
man en hel del att vinna på att ta till sig och följa SOX-kraven, såsom bättre struktur i 
rutinerna, bättre arbetsgång, bättre intern kontroll och dokumentation samt en större riskmed-
vetenhet och då särskilt inom IT. 
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Struktur 
I och med Sarbanes-Oxley har arbetsbeskrivningarna och ansvarsstrukturen ändrats och för-
tydligats.  Detta för att det inte ska råda någon tvekan om vem som gjort vad och varför i 
samband med ett större krav på dokumentation, godkännande och signaturer på olika 
dokument. Bektas och Wahlborg menar att detta var något som gjordes även innan Sarbanes-
Oxley kom till, men att det nu krävs att två personer ska kontrollera att allt är korrekt och att 
en högre chef signerar rapporten. Samtliga respondenter tar upp betydelsen av att det nya 
arbetssättet ska implementeras på ett sådant sätt att det blir en naturlig del i vardagen. Då 
gäller det framförallt de som är inblandade i SOX-processerna. 
 
Wahlborg och Bektas ansåg att det största problemet som företaget stött på är otydlighet i 
organisationen och ansvarsstrukturen samt ovisshet kring hur långt Sarbanes-Oxley sträcker 
sig. Den tidigare strukturen har medfört hinder i form av brist på dokumentation, vilket är lite 
av en kulturfråga. Företagets medarbetare och kollegor i England och USA är duktigare på att 
dokumentera då det förefaller mer naturligt för dem.  
 
Implementeringen har som sagt påverkat strukturen i företaget så att det blivit mer hierarkiskt. 
Detta har inneburit att det tidigare informella sättet att arbeta till viss del har försvunnit, för 
enligt Sarbanes-Oxley finns inte den typen av informella arbetsgrupper. Det har sin bakgrund 
i att det amerikanska arbetssättet är mer formellt och strukturerat i motsats till det svenska.   
 
Redovisningsmässiga problem tycker Wahlborg inte har funnits då han anser att det fungerat 
lika bra även innan Sarbanes-Oxley. Dock har det dagliga arbetet nu blivit lite mer invecklat 
då regelverket kräver att man skriver ut fler rapporter samt att man får rutiner som ger kor-
rekta underlag och signaturer. Även externrevisorn nämner de förbättrade rutinerna som 
tillkommit i och med regelverket. Hon påpekar dock att på ekonomiavdelningen har det inne-
burit en del förändringar såsom att det på vissa befattningar har inneburit mer jobb i och med 
dokumentationskravet. Hon menar dock att regelverket inte har inneburit några större organi-
sationsförändringar, förutom att man har behövt ändra kontrollerna för att uppnå den efter-
frågade dualiteten.  
 
Konsulten sammanfattar problemen som företagen har stött på med implementeringen i tre 
huvudproblem: det första är att man inte har tillsatt rätt projektledare, det andra att man inte 
har informerat eller har kommunicerat till organisationen varför de ska utföra vissa uppgifter 
och det tredje är att den amerikanska lagstiftningen är svår att följa då den är invecklad.   
 
Beslutsprocess 
Själva huvudbeslutet för vilka områden som ska ingå i SOX-scope fattas på koncernnivå, men 
anställda på operationell nivå får dock vara med och påverka då de är med och informerar om 
sina processer och gör en egen bedömning utifrån dem, enligt respondenterna. 
 
Den mer byråkratiska och hierarkiska struktur som Sarbanes-Oxley har medfört har till viss 
del påverkat beslutsprocessen då den har blivit tydligare. Nu vet man att alla beslut ska gå 
igenom en kedja upp till den beslutsnivå som anses nödvändig. Detta är något som ska göras 
och inga onödiga diskussioner kommer upp i och med detta. Det kan för många kännas som 
en lättnad då de tidigare kanske har fått ta ansvar för något som är helt utanför deras gebit.  
 
 



Stockholms universitet Kandidatuppsats Vägen till ”Compliance” 
 
 
 

60(81) 

Kultur  
Utländska bolag har stött på flera utmaningar vid implementeringen av Sarbanes-Oxley som 
berör de kulturella, språkliga och organisationsstrukturella skillnaderna gentemot den ameri-
kanska affärskulturen. En av orsakerna bakom detta är givetvis att lagen är anpassad till den 
amerikanska marknaden. En följd av denna skillnad kan vara att flera bolag har missförstått 
lagen och därmed har en negativ inställning till den uppstått. Detta har varit det svåraste 
hindret att ta sig förbi.  
 
Leavitts modell tar upp den stora betydelsen av att kulturen stödjer strategin, annars kommer 
strategin att motarbetas av den. Detta kan vara en av orsakerna till att övergången till 
Sarbanes-Oxley inte gått helt problemfritt. Trots att de anställda har haft en relativt lång 
anpassningsperiod sedan början av implementeringen av lagen har de, enligt AstraZeneca 
själva, först nu börjat acceptera Sarbanes-Oxley som ett faktum, ett nytt arbetssätt som 
kommer att finnas kvar även i framtiden.  
 
En av de bakomliggande orsakerna till den negativa inställningen kan vara att Sarbanes-Oxley 
har inneburit en ökad byråkrati i företaget och en striktare hierarkisk struktur i organisationen. 
Detta är något som svenska företag inte är vana vid, då de i flera decennier arbetat i en mer 
platt organisationsstruktur: en mer informell kultur och ett mer informellt sätt att arbeta, 
menar respondenterna. En annan faktor kan vara att lagen är tvingande. Förr kunde de strunta 
i vissa moment såsom att dokumentera eller att signera något och det har varit tillåtet enligt 
den gamla kulturen som rådde i Sverige, men nu är de anställda tvungna att inkludera dem i 
alla moment i sitt arbete. 
 
Den viktigaste faktorn till den negativa inställningen är dock företagsledningens inställning 
till regelverket. Det är den drivande faktorn för att man överhuvudtaget ska kunna lyckas med 
implementeringen, enligt Marchetti. Om man ser till AstraZeneca verkar det som att de anser 
att implementeringen av lagen är en nödvändig kostnad. Detta med tanke på att de har satsat 
tiotals miljoner på implementeringen och bland annat hyrt in konsulter.  
 
Informationssystem  
Enligt externrevisorn har de större revisionsbyråerna suttit ner tillsammans med de ameri-
kanska myndigheterna och därifrån fått vägledning för hur de ska arbeta. Därför utgår de 
troligtvis från samma riktlinjer och arbetar på ett enhetligt sätt, vilket oftast leder till att om 
man följer en revisors krav kan man anta att man även följer externrevisorernas krav och 
därmed kommer domen att lyda compliant. Dock gäller det för de svenska revisorerna och 
bolagen att tolka det amerikanska synsättet av lagen för att kunna tillämpa det på svenska 
bolag i enlighet med svensk lagstiftning då vissa regler och krav krockar. 
 
Revisorerna har fått klara och tydliga riktlinjer för oberoende eftersom de har suttit ner till-
sammans med PCAOB. De har klart och tydligt fått utsagt, att tillhandahåller man en viss 
tjänst får man inte göra en annan. Ett av de största problemen som företagen stött på är infor-
mationsbristen som råder om lagen. Då lagen i sig är väldigt otydlig och varje del måste 
anpassas till svenska förhållanden har detta inneburit att ett flertal svenska företag haft det 
svårt med implementeringen.  
 
Bektas säger att det inte finns klara riktlinjer och både han och Wahlborg betonar att de har 
haft många konsulter inne från början. Enligt externrevisorn och konsulten beror oftast det 
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stora behovet av konsulter på kommunikationsbrist från moderbolagets sida. Hade de varit 
mer involverade i implementeringsprocessen skulle det inte finnas ett sådant behov av 
konsulter, utan de kanske till och med skulle klara arbetet själva. De klara riktlinjerna ska 
enligt konsulterna komma från moderbolaget och allt arbete ska utföras enligt moderbolagets 
riktlinjer, men i detta fall ser dessa inte ut att ha förmedlats till dotterbolaget. Men eftersom 
AstraZeneca varit compliant en gång i tiden kan det vara så att dotterbolaget har kompetent 
personal som tagit till sig lagen ordentligt och det kan även bero på bra vägledning och hjälp 
av deras konsulter.   
 
Bristen på riktlinjer kan enligt revisorerna många gånger bero på att dotterbolagen inte fått 
tillräcklig information från moderbolaget, vilket i sin tur kan bero på att moderbolaget inte har 
fått tillräcklig information från högre instanser. Dock tar varken de på AstraZeneca eller 
revisorerna upp om moderbolagen från början fått rätt information. Det kan även vara så att 
inte heller SEC är helt säkra på lagens tillämpning i icke amerikanska bolag. Lagen kan 
eventuellt förändras efter det att den första rapporteringen från företagen gjorts. Amerikanska 
bolag måste ha rapporterat åtminstone en gång vid det här laget, men de svenska koncernerna 
har inte gjort det än, därmed har det inte kommit några reaktioner på deras rapportering. 
Frågan är då om det råder kommunikationsbrist från moderbolaget eller från SEC i form av 
bristande riktlinjer.  
 
Bristerna i informationsflödet vad gäller Sarbanes-Oxley har även gällt de som är involverade 
i processen; de har inte fått förklarat för sig vad som gäller i olika avseenden, vilket tas upp av 
samtliga respondenter. Dock har företaget bland annat en hemsida om regelverket och även 
utbildning för nyckelpersonerna i implementeringprocessen. Men ett bättre utskick av 
information från moderbolaget hade kanske underlättat genomförandet av implementeringen, 
åtminstone hade det mentala hindret varit lättare att övervinna. 
 
Kontrollsystem (COSO) 
COSO-modellen används på AstraZeneca enligt Wahlborg och Bektas, men det är inget väl-
känt arbetssätt inom företaget. Dock kände de båda till den och enligt dem används modellens 
alla fem komponenter. Första komponenten, kontrollmiljö, betonar den positiva påverkan som 
ledningens etiska värderingar kan ha på ett bolags kontrollmedvetande bland personalen. 
Något sådant nämndes inte av personerna vi intervjuade på AstraZeneca. Wahlborg nämner, 
då vi frågar vad han anser om Sarbanes-Oxley, att företagsledningen ska införa policyn, regler 
och instruktioner som ger uttryck för hur bolaget ska arbeta, men mer än så nämns inte. 
Revisorerna nämner inte heller ledningens ansvar för att vidareförmedla etiska värderingar till 
resten av organisationen.  
 
Det första ett företag ska göra i sin riskbedömningsprocess, enligt COSO modellen, är att sätta 
upp mål för verksamheten, tillämpning av lagstiftning och finansiell rapportering. Målet är att 
bli fullt SOX-compliant anser samtliga respondenter. Detta innebär då att de ska följa lagstift-
ningen, att det ska göras med hjälp av ett ramverk för bedömning av intern kontroll – COSO. 
Företagens strategi har sin grund i COSO-modellen och genom att tillämpa dess fem kompo-
nenter ska de förbättra sitt interna kontrollsystem för att försäkra att den finansiella rapporte-
ringen är tillförlitlig för att vinna förtroende på den finansiella marknaden och hos investerare.  
 
Nästa steg är att identifiera risker, vilket företagen gör genom att titta på de matematiskt stora 
posterna, men även genom att se vad som historiskt sett varit ett problem och sedan gör man 
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en kvalitativ bedömning på områden där man av särskilda skäl tror bolaget löper stor risk för 
fel. Med hjälp av den informationen bedömer man sedan konsekvenserna av om riskerna 
faktiskt skulle inträffa och sannolikheten för detta. En post som till synes är liten, kan ha stor 
betydelse för bolaget i helhet om det skulle visa sig att den innehöll materiella fel. Man 
hanterar riskerna genom att med hjälp av revisorer utarbeta procedurer för kontroll i de olika 
rutinerna i företaget.  
 
Externrevisorerna testar sedan företagets interna kontroller och bedömer om de är tillräckliga 
för att försäkra att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig. Om de inte är tillräckliga, 
måste företaget göra om dem, vilket ska förhindra risker för materiella fel i redovisningen.  
 
Vissa små riskområden kontrollerar man inte då de tar för mycket tid och resurser i anspråk. 
Därför väljer man ut de områden med störst risk för materiella fel och de andra får man helt 
enkelt acceptera som de är. Förhoppningsvis innebär den strängare dokumentationen minskad 
risk för materiella fel i redovisningen. Enligt COSO-modellen kan förändringar påverka före-
taget så att tidigare kontroller blir ineffektiva, men AstraZeneca anser inte att detta är fallet 
utan snarare att de har blivit mer synliga i och med strängare dokumentation och att de 
viktigaste kontrollerna pekats ut. I riskbedömningsprocessen ska varje ny förändring tas 
hänsyn till och sker det förändringar går revisorerna in och gör nya tester av kontrollerna. 
COSO säger också att kontrollpolicyn- och procedurer måste upprättas och verkställas och det 
brukar företagen göra tillsammans med sina revisorer. Kontrollpolicyn ska vara nedskrivna 
och dokumenterade och det är precis vad företagen gör. De upprättar en kontrollbeskrivning 
utifrån vilken man ska granska om kontrollerna är korrekt utförda. Allt ska dokumenteras, 
verifieras och signeras för att bevisa att kontrollerna är genomförda och att de stämmer 
överens med kontrollbeskrivningen. Kontrollerna följs även upp då någon annan än den som 
utfört kontrollen går in och testar den. Detta är ytterligare en del i COSO som kallas segrega-
tion av arbetsuppgifter, vilket företaget anammat i sin verksamhet.  
 
Informations- och kommunikationssystemet ska enligt COSO-modellen integreras med kon-
trollaktiviteterna. Det har för företag inneburit förändringar i kontrollstrukturen vad gäller IT-
systemen. Bland annat ska man tydligt dokumentera hur datasystem hänger ihop med de 
processer som de ska understödja. Man har även infört kontroller för att försäkra att obehöriga 
personer inte ska ha tillgång till viss information i systemet för att kunna ändra vad som står 
där av misstag eller avsiktligen. Informationssystemet ska även vara flexibelt och 
AstraZeneca försäkrar sig om det genom att ständigt uppdatera informationen på sin hemsida 
så att hela företaget kan ta del av de förändringar som sker kring regelverket och implemente-
ringen av detta. Företaget tillhandahåller även utbildningar och har konsulter inne som bidrar 
med sin kunskap om Sarbanes-Oxley.  
 
COSO och även SEC förespråkar en öppen och effektiv kommunikationskanal i företagets 
organisation och detta har möjliggjorts i och med den tydliga ansvarsfördelningen som 
Sarbanes-Oxley innebär. Man vet vem som är ansvarig för vad och därav vem man ska vända 
sig till vid eventuella frågor.  
 
AstraZeneca nämnde olika grupper som skulle fungera som stöd för organisationen och bland 
annat genom att bistå med rådgivning samt svara på frågor. Detta är ett sätt för dem att upp-
rätthålla en effektiv kommunikationskanal.  
Kontrollprocessen måste övervakas och ständigt modifieras, vilket den gör i företagen då den 
löpande testas och justeras om den är bristfällig. Ledningen ska först bedöma kontrollerna och 
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därefter gör revisorerna det. Allt ska kontrolleras om och om igen och dessutom noggrant 
dokumenteras. Hittas bristfälliga kontroller då externrevisorerna genomför tester måste 
företaget göra om kontrollerna. 
 
Belöningssystem 
Frågan om belöningssystem besvarades endast av Bektas och han svarade att någon specifik 
belöning för de som varit inblandade i SOX-projektet inte har funnits. Dock har bolaget ett 
bonussystem i företaget, där bolaget årligen delar ut en bonus till samtliga anställda och där 
en extra bonus har utdelats till dem som arbetat hårt och haft mycket att göra under året. Om 
företaget hade haft belöningar för just de anställda som varit inblandade i SOX-projektet hade 
de kanske varit mer positivt inställda gentemot projektet. De har fått en bonus men det skulle 
inte skada med en mer uttalad bonus för just dessa anställda. Däremot har nog bristen på detta 
inte medfört några negativa konsekvenser såsom att de inte utfört sina arbetsuppgifter, utan 
alla har gjort det de ska. Det beror antagligen på att Sarbanes-Oxley är en lag och därmed 
tvingande och att det finns påföljder att vänta för dem som inte följer den.  
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Sammanfattande tabell av 5.3   
  
  
Variabler AstraZeneca AB Revisorerna 
 
Strategi 

• SOX-compliant, 
• oklar och inga 

konkreta riktlinjer, 
• COSO-ramverket. 

• SOX-compliant,  
• projektorganisera, 

utbilda och 
dokumentera, 

• COSO-ramverket. 
 
Anställda och 
arbetsuppgifter 

• Segregation av 
arbetsuppgifter,  

• större krav på 
kontroll, 

• inhyrda konsulter,  
• negativ inställning. 

• Segregation av 
arbetsuppgifter,  

• större krav på 
kontroll,  

• bättre arbetsgång, 
• negativ inställning 

 
Struktur 

• Klarare 
arbetsbeskrivningar 
och ansvarsstruktur,  

• ”naturlig del i 
vardagen”,  

• hierarki. 

• Ändrade 
arbetsbeskrivningar, 

• Bättre rutiner, 
• större krav på 

dokumentation. 

Beslutsprocess • Koncernnivå  • Koncernnivå 
 
Kultur 

• Kulturkrock, 
• dokumenterar mer,  
• tydligare hierarki,  
• mer formellt.  

• Kulturkrock,  
• dokumenterar mer,  
• tydligare hierarki,  
• mer formellt.  

 
Informationssystem 

• Informationsbrist om 
regelverket, 

• inhyrda konsulter.  

• Dålig uppföljning,  
• informationsbrist. 
• Revisorerna har fått 

vägledning från SEC 
och PCAOB. 

Kontrollsystem • COSO-ramverket,  
• riskbedömning,  
• större 

dokumenationskrav,  
• testning av kontroller. 

• COSO-ramverket,  
• riskbedömning, 
•  större 

dokumenationskrav, 
• testning av kontroller. 

 
Belöningssystem 

• Ingen specifik 
belöning för SOX-
projektet.  

• Ej ställt till 
revisorerna 

 
Nackdelar/problem 

Otydlighet, inga riktlinjer, 
dragit för mycket resurser, 
fått för hög prioritet, fokus på 
fel nivå, informationsbrist.  

Inte tillsatt rätt projektledare, 
informationsbrist, invecklad, 
inga riktlinjer, fokus på fel 
nivå. 

 
Fördelar 

Klarare ansvarsfördelning 
och bättre arbetsfördelning, 
fler kontroller. 

Bättre arbetsfördelning, fler 
kontroller. 
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6. Slutsats 
De slutsatser vi kommit fram till i samband med denna studie presenteras i detta kapitel. Vi 
har försökt strukturera upp dem enligt vår analys, det vill säga enligt variablerna i Husseys 
definition av Leavitts modell för implementering. Det vi tar upp här är bland annat huruvida 
vi besvarat vår problemställning: Hur ser implementeringsprocessen av Sarbanes-Oxley Act ut 
praktiskt, i jämförelse med befintliga implementeringsteorier?  
 
 
Vi kan såhär i efterhand som undersökningen är gjord konstatera att arbetet med implemente-
ringen av Sarbanes-Oxley Act i företaget i stort sett sker enligt de teoretiska anvisningar som 
följer med lagen. Tillvägagångssättet kan även tydligt indelas enligt variablerna i Leavitts 
modell, då den berör alla aspekter i ett företag som kan tas hänsyn till vid implementering.  
 
Enligt strategivariabeln i Leavitts modell ska strategin vara välgenomtänkt och tydlig för att 
inte misslyckas. Samtliga våra respondenter är eniga om att målet med implementeringen är 
att bli fullt SOX-compliant. Deras strategiska vision är således att efterleva lagstiftningen. Vi 
anser att denna vision är tillräckligt klart uttryckt för att alla som berörs av den ska förstå vad 
målet är. Det råder inga oklarheter kring denna då den enkelt uttryckt innebär att man ska 
följa lagen. Den är inte alltför invecklad eller för tydligt preciserad och har således utrymme 
att utvecklas vilket är nödvändigt för ett så här pass nytt regelverk som kan modifieras med 
tiden. Själva strategin, det vill säga medlen för att uppnå visionen, råder det dock delade 
meningar om. Vårt intryck är att det har varit problem på det området, såtillvida att det inte 
riktigt har framgått hur den ska utformas och därmed känner de flesta att det inte finns några 
klara riktlinjer för att uppnå visionen, det vill säga att bli compliant. Företagets oklara formu-
lering av strategin försvårar därmed implementeringen.  
 
Företagen har blivit rekommenderade att använda COSO som ett slags strategiskt ramverk att 
följa. Det har dock inte förmedlats tillräckligt med information om denna strategi, eftersom 
företaget från början inte har haft den kunskap som krävs för att använda ramverket och för 
att kunna applicera den på det egna företaget. Den bakomliggande orsaken till detta kan vara 
att företagen inte riktigt förstått hur stor del COSO egentligen utgör i implementeringspro-
cessen av Sarbanes-Oxley. Detta var även något som vi inte insåg vid arbetets början. COSO 
är i själva verket en betydelsefull faktor vid implementeringen av Sarbanes-Oxley och har en 
stor påverkan på själva arbetsgången, vilket vi under studiens gång har fått alltmer klart för 
oss. 
 
Problemet med en oklar strategi kan ha sin grund i det huvudsakliga problem som vi funnit 
med denna undersökning: att det råder kommunikationsbrist på alla instanser då ingen verkar 
vara helt säker på vad som ska göras, varken revisorerna eller bolagen. Det vi kan konstatera 
är att moderbolagen behöver följa upp dotterbolagens arbete något bättre och försöka 
förmedla klarare riktlinjer för dem att följa. Koncerner måste även utforma en välgenomtänkt 
strategi och förmedla den till alla delar av organisationen som är och blir berörda av Sarbanes-
Oxley, annars riskerar de att misslyckas med implementeringen. Här har vi diskuterat huru-
vida det i huvudsak ligger i SEC:s händer att förmedla ut fler riktlinjer, framförallt kanske 
klarare riktlinjer till koncernen, som i sin tur vidareförmedlar dem ut till dotterbolagen. I och 
med en bättre strategi och mer utvecklade informationssystem skulle många problem som 
bolagen haft med implementeringen kunna undvikas. 
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Implementeringsprocessen, eller åtminstone inställningen till regelverket, hade kanske kunnat 
förbättras genom bättre utskick av information, regelbundna informationsmöten och fler upp-
följningar från koncernens sida och även genom att påpeka för bolagen betydelsen av att börja 
med förberedelserna tidigt och detta kanske främst ligger på koncernnivå. Detta skulle kunna 
bespara företagen en hel del kostnader, främst genom att de då inte har ett lika stort behov av 
konsulter, vilka utgör en stor del av implementeringskostnaderna.  
 
Kulturen i företaget har till synes inte stöttat strategin bakom implementeringen. Denna varia-
bel påverkar alla de övriga variablerna och detta är något som vi även fått fram i och med 
denna studie. Svensk kultur, historiskt sett är att allting ska vara så kostnadseffektivt som 
möjligt, vilket har bidragit till att regelverket motarbetats. Det har även förhindrats på grund 
av det faktum att förändringar ofta ogillas. Ger man dock människor tid att ta till sig det 
brukar det förr eller senare accepteras. Det underlättar om ledningen förmedlar vilken nytta 
bolaget har av regelverket och att det finns en belöning att vänta i slutet av tunneln. Denna 
belöning behöver inte nödvändigtvis vara av materiell karaktär, utan det kan vara så att deras 
arbete effektiviserar under de riktigt jobbiga perioderna, vilket Sarbanes-Oxley gör i många 
fall enligt de svar vi har fått. Vår uppfattning är att folk inte längre verkar anse det vara alltför 
jobbigt med implementeringen och de flesta verkar ha tagit till sig det. Vidare har vi fått 
intryck av att Sarbanes-Oxley har anpassats väldigt mycket till svensk kultur. 
 
AstraZeneca verkar internt ha skött detta med information på ett bra sätt, då de har använt sig 
av bland annat intranät och en hemsida för att få ut information till alla i företaget. Av detta 
kan man utläsa att de har förstått betydelsen av att ha en välfungerande informationskanal, 
vilket förespråkas av både COSO och en av variablerna i Leavitts modell.  
 
Den negativa inställningen till Sarbanes-Oxley har varit svår att övervinna, men enligt extern-
revisorn har man en hel del att vinna på att ta till sig och följa kraven, såsom bättre struktur i 
rutinerna, bättre arbetsgång, bättre intern kontroll och dokumentation samt en större riskmed-
vetenhet, särskilt inom IT. Dock anser vi utifrån vad som framgått av intervjuerna att 
AstraZeneca i stor utsträckning har försökt förmedla information om Sarbanes-Oxley till de 
anställda för att de ska känna sig delaktiga i och underrättade om vad som händer på företaget. 
 
När det gäller strukturen i företaget nämner de på AstraZeneca att företagets tidigare struktur 
till viss del har stått i vägen för implementeringen. Den tidigare strukturen har medfört hinder 
i form av brist på dokumentation. Detta beror antagligen på att strukturen var utformad efter 
företagets dåvarande strategi, det vill säga tiden innan Sarbanes-Oxley. 
 
Sarbanes-Oxley har inte inneburit någon dramatisk förändring i organisationen, dock har det 
tillkommit vissa arbetsuppgifter och klarare ansvarsfördelning för de anställda. Detta är något 
som gynnar både de anställda och utomstående, eftersom det inte råder några oklarheter kring 
vad som gäller och det blir svårare att lägga skulden på någon annan när något går fel. Det här 
med tydliga arbetsroller och ansvarsfördelning är något som våra respondenter påpekat att det 
inte funnits i samma utsträckning i företagen tidigare. Det är några av fördelarna som vi har 
uppmärksammat med Sarbanes-Oxley, eftersom vi tror att det kommer underlätta för de 
externa revisorerna att göra sin granskning, då allt är tydligt strukturerat och dokumenterat.  
 
Vi anser att varje bolag bör ha en SOX-grupp, som bland annat ska hjälpa till med övergången 
till det nya regelverket och även för att senare lyckas bibehålla sin SOX-compliance, vilket 
även är fallet med AstraZeneca. Eftersom SEC ständigt modifierar och justerar lagen, behöver 
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man någon i företaget som håller sig uppdaterad när det gäller lagstiftningen. Dock är det 
viktigt att dessa grupper förmedlar all information de fångar upp till berörda parter och ser till 
att den sprids vidare för att de ska anses uppfylla sin funktion. Att företag etablerar SOX-
kommittéer signalerar att de tar det här med Sarbanes-Oxley på allvar och att de har folk som 
arbetar med det på heltid. Etablerandet av dessa grupper och kommittéer innebär att vissa 
arbetsuppgifter har förändrats, dock inte till den grad att det har förändrat strukturen i 
företaget, utan den har snarare utvidgats.  
 
Vad gäller beslutsfattandet i företaget kan vi bara konstatera att besluten om Sarbanes-Oxley 
endast sker på koncernnivå. Eftersom det är på koncernnivå som det största ansvaret ligger, är 
det helt korrekt att det är de som fattar besluten om vad som ska ingå i SOX-scopet. Det är de 
som avgör om företaget är compliant eller inte. Det faktum att alla beslut fattas utifrån både 
kvantitativa och kvalitativa bedömningar och att allt är dokumenterat, gör att det lättare går att 
se om rätt områden har valts. Detta kommer antagligen även att granskas av revisorerna, men 
om allt har skötts enligt föreskrifterna bör det inte vara några diskussioner angående det.  
 
De slutsatser vi kan dra utifrån analyserna av revisorerna och respondenterna på AstraZeneca 
samt den jämförande analysen dem mellan visar att de har likartade åsikter om regelverket. 
Skälen till detta kan vara företaget får sin rådgivning från Deloitte och att alla de stora revi-
sionsbyråerna har fått en ganska enhetlig bild av lagen, men även att företaget i stort sett följt 
de teoretiska anvisningar som följer med lagen.  
 
 



Stockholms universitet Kandidatuppsats Vägen till ”Compliance” 
 
 
 

68(81) 

7. Förslag till vidare forskning 
Det finns en hel del förslag till vidare forskning inom detta område, dock kommer vi enbart 
att ta upp de forskningsområden som vi anser har en stark anknytning till vår egen.  
 
I vår studie ville vi ta reda på hur implementeringsprocessen av Sarbanes-Oxley gått tillväga, 
eftersom det är ett så pass nytt fenomen i Sverige. I framtiden tror vi att man skulle kunna 
utveckla denna studie genom att undersöka effekterna av implementeringen, då dessa kommer 
att kunna urskiljas allteftersom regelverket fått starkare fäste. Bland annat skulle man kunna 
se om Sarbanes-Oxley gett de effekter som svenska företag hade förväntat sig. Det skulle 
kunna studeras vidare i AstraZeneca hur pass väl de uppfyllt målen med Sarbanes-Oxley och 
om de lyckas implementera den så att den blir en naturlig del i organisationen.  
 
Vidare vore det intressant att se om det finns någon koppling mellan olika företag, beroende 
på exempelvis bransch, storlek, historia med mera och hur de har hanterat implementeringen 
av Sarbanes-Oxley. Mer ingående skulle man kunna studera om en viss typ av företag har 
bättre förutsättningar och även vilka faktorer som underlättar implementeringen av det ameri-
kanska regelverket.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1  
 
Viktiga sektioner i lagen  
Ledningens ansvar är att identifiera risker kring den finansiella rapporteringen, besluta hur 
dessa ska hanteras genom kontroller115, dokumentera och testa dessa processer och kontroller 
samt rapportera om företagets interna kontroller116, vilket framgår enligt standarderna 302, 
404 och 906. Alla standards ska följas men tyngdvikten ligger på dessa, speciellt 404 som tar 
upp just ledningens förpliktelse.  
 
Sektion 404: Ledningens värdering av interna kontroller 
Den resursmässigt mest krävande delen av regelverket Sarbanes-Oxley, benämns sektion 404. 
Enligt sektion 404 av Sarbanes-Oxley akten fordras att VD eller ekonomiansvarig ska upp-
rätta en årlig rapport för att bedöma och rapportera om effektiviteten av företagets interna 
kontroll av finansiell rapportering117. Det ”innebär i korthet att företag ska kunna påvisa att de 
har ändamålsenligt utformade och fungerande interna kontroller för att säkerställa att inga 
materiella fel uppkommer i resultat- och balansräkning.”118 Den uttrycker även att VD och 
ekonomiansvarig skriftligen ska försäkra att sådana kontroller är genomförda, att de är ända-
målsenligt utformade samt att de fungerar. Dessutom ska företagen kunna redogöra för de 
ställningstaganden som gjorts samt presentera vilka tester som genomförts i syfte att säker-
ställa kontrollernas utformning och funktionalitet. Företagsledningens redogörelse ska 
därefter granskas av företagets externa revisorer som ska attestera att de interna kontrollerna 
utförda av ledningen är tillräckliga och tillförlitliga119. Samtliga dessa bedömningar ska avges 
i samband med övrig finansiell rapportering. Skulle företagsledningen eller revisorerna missa 
att lämna in bedömningarna i tid till SEC eller om arbetet utförts på ett felaktigt sätt, kan det 
medföra stränga straff för vederbörande.120 
 
Sektion 302: Företagets ansvar för de finansiella rapporterna 
Sektion 302 kräver kvartalsvis rapporteringar på effektiviteten av ett företags bokslutskon-
troller och procedurer samt de materiella förändringar som genomförts i den interna kontrol-
len över finansiell rapportering. Dock krävs inte att bedömningar av den interna kontrollen i 
företaget ska utföras av ledningen och de behöver inte attesteras av företagets revisor. I 
rapporten stadgas att VD, ekonomiansvarig(a) eller personer med likvärdiga funktioner, i 
varje års- eller kvartalsrapport, ska bekräfta att121: 

1) den undertecknade chefen har gått igenom rapporten 
2) baserat på undertecknade chefens kunskap, rapporten inte innehåller några felaktiga 

utlåtanden av materiell betydelse eller underlåter att lämna sådan information som 
utlåtandena grundar sig på. Informationen ska inte heller vara missvisande för den 
period som rapporten avser.  

                                                 
115 http://www.kpmg.se/pages/102101.html accessdatum: 2006-02-28. 
116 Ramos, sid. 9. 
117 Ramos, sid. 2ff. 
118 http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D59816,00.html, accessdatum: 2006-02-28. 
119 Moeller, sid. 45. 
120 http://www.kpmg.se/pages/102101.html, accessdatum: 2006-02-28. 
121 Ramos, sid. 3f. 
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3) baserat på undertecknade chefens kunskap, de finansiella rapporterna och annan finan-
siell information i rapporten ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen, 
rörelseresultat och kassaflöden i den period som rapporten avser.  

4) Undertecknade chefer:  
- är ansvariga för att inrätta och upprätthålla interna kontroller.  
- ska ha utformat kontrollerna för att försäkra att materiell information om bolaget samt 

dess dotterbolag, görs tillgänglig för alla delar i bolaget.  
- ska också utvärdera effektiviteten i företagets interna kontroller och procedurer inom 

90 dagar före rapportens utfärdande.  
- ska i rapporten presentera sina slutsatser angående effektiviteten av de interna kontrol-

lerna, baserat på den utvärdering som gjorts. 
5) Baserat på den utvärdering som gjorts ska undertecknade chefer för revisorn, styrel-

sens revisionskommitté (eller personer med liknande funktion), redogöra för: 
- samtliga materiella bristfälligheter i utformandet eller genomförandet av de interna 

kontrollerna, vilka kan ha en negativ effekt på utfärdandet av den finansiella rappor-
ten, samt identifiera dessa bristfälligheter för revisorernas räkning.    

- bedrägerier, där ledning eller andra anställda, som har en betydande roll för företagets 
interna kontroller är inblandade. 

6) Undertecknade chefer ska i rapporten nämna huruvida betydande ändringar har gjorts i 
de interna kontrollerna eller i faktorer som påverkar dessa, efter att den senaste utvär-
deringen genomförts. Detta inkluderar även korrigerande åtgärder som rör materiella 
bristfälligheter.   

 
Sektion 906: Företagets ansvar för finansiella rapporter 
Redovisningsrapporterna till SEC ska åtföljas av ett skriftligt utlåtande påskrivet av både VD 
och ekonomiansvarig eller likvärdiga personer. Sektion 302 av Sarbanes-Oxley kräver att 
ledningen ska inkludera dessa utlåtanden i både de kvartalsvisa och årliga rapporterna och att 
det ska lämnas in två separata från både VD:n och ekonomiansvarige. Dessa utlåtanden ska 
innehålla en försäkran att: den information som utlämnats är sann och baserad på materiell 
fakta, att den överensstämmer med kraven som SEC ställer, att informationen ger en rätt-
visande bild av den finansiella ställningen och rörelseresultat samt att de interna kontrollerna 
fungerar122. Påföljderna, om man inte följer de krav som ställs på den finansiella rapporte-
ringen, är böter på högst en miljon USD, fängelse i högst tio år eller bådadera. Om man där-
emot avsiktligen avviker från kraven kan straffet bli högst fem miljoner USD, fängelse i högst 
tjugo år eller bådadera.123        

                                                 
122 Ramos, sid. 5f. 
123 http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D59816,00.html, accessdatum: 2006-02-28. 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide för AstraZeneca AB 
 
Inledande frågor 

1) När påbörjade ni projektet Sarbanes-Oxley? 
 

Strategi 
2) Vilka mål har AstraZeneca ställt upp för implementeringen av Sarbanes-Oxley? 
3) Vad behöver organisationen göra för att kunna implementera strategierna?  

 
Arbetsuppgifter/Belöning 

4) Har ni varit tvungna att anställa ny personal med rätt kompetens utifrån (i form av 
exempelvis både konsulter eller anställda)? (om Nej, hoppa direkt till fråga 6) 

5) Vilken roll har konsulterna i arbetet med implementeringen? 
a) Finns det några gränser för deras avtal eller ska de hjälpa till med allt inom 

Sarbanes-Oxley? 
 
Anställda 

6) Vilken förändring medför det nya regelverket för de anställda på företag? 
 
Struktur 

7) Vilka förändringar har implementeringen inneburit för organisationsstrukturen? 
8) Vilka områden ingår i Sarbanes-Oxley? Antal? 
9) Vilka problem skulle ni säga att ni har stött på organisatoriskt-, kultur- och 

redovisningsmässigt under implementeringens gång? 
10) Har en SOX-kommitté etablerats?  

a) Vilka ingår och vad är deras arbetsuppgifter? 
b) Hur långt har de kommit till dags dato för att nå sina mål och uppfylla sin 

funktion?  
 
Beslutsprocess 

11) De områden som väljs ut att kontrolleras, väljs de ut på strategisk- eller operationell 
nivå? 

 
Kultur 

12) Märker du redan nu någon förändring i företagskulturen i och med implementeringen 
av den nya lagen? 

 
Informationssystem 

13) Hur arbetar AstraZeneca för att säkerställa att samtliga delar i företaget får ta del av 
informationen kring implementeringen av Sarbanes-Oxley?  

14) Vilka förändringar har gjorts med er IT och teknologi i och med implementeringen av 
Sarbanes-Oxley? 

 
Kontroll 

15) Använder ni COSO-modellen? 
16) Vilka moment ingår i de interna kontrollerna?  
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17) Hur är er plan utformad för hur bedömningen av den interna kontrollen teoretiskt och 
praktiskt ska gå tillväga? 

c) Hur ofta följs kontrollerna upp för att se om de fungerar?  
d) Dokumenteras kontrollerna? 

18) Har ni försökt kartlägga era riskzoner för materiella fel? 
e) Hur har de hanterats efteråt?  

19) Om avvikande information från vanliga rutinmässiga transaktioner skulle hittas, hur 
hanteras då detta i företaget?  

20) Anser ni att de interna kontrollerna har förbättrats i och med justeringarna som 
Sarbanes-Oxley har medfört och i så fall hur?  

21) Anser ni att förändringar i och med den nya lagen har gjort att tidigare kontroller blivit 
ineffektiva? 

 
Avslutande frågor 

22) Anser ni redan nu att det finns saker som ni kunde ha gjort bättre och i så fall vad? 
23) Tycker ni att ni har uppnått målen och att ni uppfyller alla krav som Sarbanes-Oxley 

reglerna ställer på företaget? 
24) Hur mycket har Sarbanes-Oxley kostat att implementera i Sverige? I koncernen? 
25) Har ni märkt någon förbättring i och med implementeringen av Sarbanes-Oxley?  
26) Anser ni att Sarbanes-Oxley har ökat tillförlitligheten för företags redovisning? 
27) Vilka konsekvenser kommer att uppstå om era externa revisorer inte godkänner ert 

arbete, det vill säga de vägrar skriva på? 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide för revisorer 
 
Tidsplanering 

1) När skulle svenska företag noterade på USA börsen börja tillämpa Sarbanes-Oxley? 
2) Vilka mål ska svenska företag uppnå med implementeringen av Sarbanes-Oxley? 
  

Vidtagna åtgärder/förändringar 
3) Vad behöver företagen göra för att kunna implementera Sarbanes-Oxley?  

 
Anställda 

4) Vilken förändring medför det nya regelverket för de anställda på företag? 
 

Arbetsuppgifter 
5) Vad bidrar en konsult med till företag i arbetet med implementeringen?  
6) Hur gör konsulter för att inte överskrida gränsen för oberoende? 
7) Vilka specifika mål ställs upp tillsammans med företaget för implementeringen? 

a) Hur bedöms om de når de målen och vem gör den bedömningen? 
8) Vilken relation har ni till olika avdelningar på företagen som ni konsulterar – till 

ledningen, styrelsen och till de oberoende revisorerna?  
 

Struktur 
9) Hur ska företag bäst strukturera sin organisation för att spegla implementeringen av 

Sarbanes-Oxley? 
10) Vilka problem skulle ni säga att de flesta företag har stött på organisatoriskt, 

kulturmässigt och redovisningsmässigt?  
11) Anser ni att ett företag ska etablera en SOX-kommitté?  

a) Vilka kan ingå i den? 
b) Vad ska deras arbetsuppgifter vara?  
c) Vilken ska deras relation eller funktion gentemot resten av verksamheten vara?  

 
Beslutsprocess 

12) De områden som väljs ut att kontrolleras, väljs de ut på strategisk- eller operationell 
nivå? 

 
Kultur 

13) Märker ni som revisorer redan nu någon förändring i företagskulturen i och med 
implementeringen av den nya lagen?  

 
Informationssystem 

14) Vilket informationsbehov har företag i och med Sarbanes-Oxley? 
15) Vilka förändringar har genomförts med ett företags IT och teknologi, i och med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley?  
 
Kontroll 

16) Använder ni COSO-modellen? 
17) Vilka interna kontroller bör ett företag ha anser ni, vilka moment bör ingå i dem? 
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18) Hur ser er plan ut för tillvägagångssättet för bedömningen av den interna kontrollen – 
teoretiskt och praktiskt?  
f) Hur ofta följs kontrollerna upp för att se om de fungerar?  
g) Dokumenteras kontrollerna?  
h) Vilken roll har den oberoende revisorn vid utvärdering av bedömningsprocessen? 

19) Försöker ni kartlägga företagens riskzoner för materiella fel?  
20) Hur försäkrar ni er om att rapporteringen är tillförlitlig?  

  
Avslutande frågor 

21) Kan ni redan nu se några tecken på förbättring i och med implementeringen av 
Sarbanes-Oxley?  

22) Brukar ni uppnå de mål som ni ställer upp tillsammans med företagen? 
23) Tycker ni att de interna kontrollerna har förbättrats i och med justeringarna som 

Sarbanes-Oxley har medfört och i så fall hur? 
24) Anser ni att Sarbanes-Oxley har ökat tillförlitligheten för företags redovisning? 
25) Händer det att ett företags externa revisorer har avvikande mening än er och hur 

hanterar ni i så fall den situationen?  
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Bilaga 4 
 
Intervjumall till ekonomichef på AstraZeneca AB 
 
Namn: 
 
Befattning: 
 

1. Hur ser din ansvarsbeskrivning ut som ekonomichef på AstraZeneca AB i och med 
Sarbanes-Oxley?  

 
2. Vilka specifika mål har ställts upp för implementeringen av Sarbanes-Oxley på 

AstraZeneca AB?. 
 

3. Vilka problem skulle du säga att AstraZeneca AB har stött på organisatoriskt, kultur- 
och redovisningsmässigt?  

 
4. De områden som klassas som riskzoner, avgörs det på koncernnivå eller 

dotterbolagsnivå?  
a) Om på koncernnivå, har Ni på dotterbolagsnivå fått vara med och påverka den 
bedömningen?. 
 

5. Vilket informationsbehov hade Ni vid starten av SOX-projektet och vilket behov har 
Ni nu?  
 

6. Vilka interna riskzoner har AstraZeneca AB? 
a) Vilka interna kontroller finns det?  

 
7. Hur görs en bedömning av de interna kontrollerna?  

 
8. Anser Ni att Sarbanes-Oxley har ökat tillförlitligheten för företagets redovisning?  

 
9. Om Era externa revisorer skulle ge Er direktiv som går stick i stäv med de direktiv Ni 

har fått från moderbolaget, hur hanteras detta då?  
 

10. Vad blir konsekvensen för dig om det visar sig att AstraZeneca AB inte är 
SOX-compliant? 
 

11. I kontrollmiljökomponenten i COSO-modellen betonas betydelsen av ledningens 
etiska värderingar och integritet (tone-at-the-top) för själva implementeringen. Hur 
försöker man hantera dessa frågor AstraZeneca AB?  
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Bilaga 5 

 
Processerna på AZ 
R&D 
1.2. Clinical Trial Accounting 
1.3 R&D Alliances 
1.4 CRO 
 
ISMO 
2.3 Customer Pricing  
 
OPS 
 Warehousing & Inventory Management 
 Manufacturing & Product Costing 
 Outsourcing: Contract Manufacturing 
 Capital Expenditure 
 New Customers & Customer amendments 
 Process order 
 Dispatch Goods 
3.9 Direct Purchasing 
4.4-5 Accounts Receivable & Invoicing 

 
Central 
4.1 Banking 
4.2 Cash Payments 
4.3 Travel & Expenses 
4.6 Close process 
4.7 Sweden consolidation 
4.9 Acquisitions, Goodwill & other Intangibles 
4.10 Indirect Purchasing 
4.11 Accounts Payable 
4.15 Royalties 
4.16 Contingent Liabilities 
4.20 Pensions 
4.21 Payroll 
4.22 Compensation & Benefits 
4.23 Merck Relationship 
 
Källa: Can Bektas, AstraZeneca AB, 2006-04-12 
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Figurförteckning 
 

• Figur 1. Processer som ingår vid en deduktiv forskningsansats, sid. 12. 
 

• Figur 2. Förhållandet mellan regler, stadgar och standards, sid. 23. 
 

• Figur 3. COSO-modellens fem komponenter, sid. 25. 
 

• Figur 4. Leavitt’s Diamond enligt Husseys definition, sid. 30. 
 

 
 
 
 
 
Tabellförteckning 
 

• Tabell 1. Sammanfattande tabell av 5.3, sid. 62 
 
 
 
 


