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Abstract 
 
Internal control is an important tool to guarantee that companies are run in 
effective ways. In Sweden companies that are quoted on the Swedish stock 
exchange are obligated to comply with the Swedish code of corporate 
governance (The Code), which contains rules about internal control, but 
Swedish companies can also be obligated to comply with other rules or laws 
dealing with internal control.  The American law Sarbanes-Oxley Act (SOX) 
contains extensive rules about internal control and Swedish companies that 
are quoted on an American stock exchange must comply with the rules of the 
law, as must companies that for any other reason are concerned with the law. 
Section 404 is the most noticed section of SOX dealing with internal control 
and the section contains rules about companies making an assessment of the 
internal control whereupon the management shall make a statement about it 
in the American financial report. Most Swedish companies concerned with 
SOX are making this statement for the first time for the fiscal year of 2006 
which will be published sometime during the first six months of 2007. The 
question is what Swedish companies think about, according to SOX section 
404, making this statement? In which way do companies have to adjust their 
businesses to be able to make the statement and in which way is the 
shareholders affected by the statement?  
 
The purpose of the essay is to describe the opinion about the statement of 
internal control according to section 404 in Swedish companies. Further the 
purpose has been to describe how companies concerned are affected by 
section 404 and the statement of internal control as well as describing how 
shareholders are affected by the statement. The study was carried through by 
the use of qualitative interviews.  
 
The adjustment to SOX section 404 in Swedish companies has required both 
organizational changes as well as changes in the way work is done. In 
Swedish companies it is not the statement that is thought of as troublesome 



 

though, it is the assessment of the internal control that is considered 
requiring a lot of work. Nor are Swedish companies concerned with what 
affects the statement of the internal control will have on their shareholders. 
According to Swedish companies the statement is not going to reveal any 
new information, which has not already been found in the financial reports, 
the statement is more about creating an awareness in companies about the 
internal control than increasing the transparency in the financial report.   
 
This essay is written in Swedish 
 
Key words: Sarbanes-Oxley Act, Management´s statement of internal 
control, Section 404, Internal control, Swedish code of corporate 
governance. 

 



 

Sammanfattning 
 
Den interna kontrollen utgör ett viktigt inslag för att säkerställa att 
verksamheter bedrivs effektivt. I Sverige följer noterade aktiebolag som 
huvudregel Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), vilken innehåller krav 
på den interna kontrollen, men det kan också bli aktuellt för svenska företag 
att även följa andra lagar eller regler för intern kontroll. Den amerikanska 
lagen Sarbanes-Oxley Act (SOX) innehåller omfattande krav på den interna 
kontrollen och måste följas av svenska företag som är noterade på 
amerikansk börs, eller som av annan anledning omfattas av den amerikanska 
lagen. Sektion 404 är den i särklass mest uppmärksammade sektionen när 
det gäller reglering av intern kontroll i SOX och sektionen ställer, förutom 
kravet att företaget ska göra en bedömning av den interna kontrollen, även 
krav på att ledningen ska uttala sig om denna i den amerikanska 
årsredovisningen. För de flesta svenska företag som berörs av SOX 
aktualiserades uttalandet för första gången för räkenskapsåret 2006 vilkas 
amerikanska årsredovisningar publiceras under första halvåret 2007. Frågan 
är hur berörda svenska företag upplever kravet att enligt SOX sektion 404 
behöva uttala sig om den interna kontrollen? Hur har företag behövt anpassa 
verksamheten för att möjliggöra uttalandet och vilken påverkan kan 
uttalandet komma att ha på företagens aktieägare? 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur svenska företag ställer sig till 
uttalandet om intern kontroll enligt SOX sektion 404. Vidare har syftet varit 
att analysera hur berörda företag har påverkats av sektion 404 och uttalandet 
om den interna kontrollen samt att redogöra för vilken påverkan uttalandet 
kan ha på företagens aktieägare. Detta har undersökts genom att fyra svenska 
företag som måste följa SOX regler har intervjuats. Undersökningen 
genomfördes med hjälp av kvalitativa djupintervjuer.  
 
Anpassningen till SOX sektion 404 i svenska företag har krävt en hel del 
förändringar både vad gäller företags organisationer och hur arbetet i dessa 
bedrivs. Det är dock inte uttalandet om den interna kontrollen som upplevs 
som besvärligt i svenska företag utan det är själva bedömningen av den 
interna kontrollen som företag upplever kräva mycket arbete. Svenska 
företag är inte heller särskilt bekymrade över hur deras aktieägare kommer 
att reagera på uttalandet om den interna kontrollen. De menar att uttalandet 
inte kommer att visa någon ny information, som inte redan tidigare funnits i 
årsredovisningen, och att uttalandet handlar mer om att skapa en intern 
medvetenhet kring den interna kontrollen i företag än att öka transparensen i 
den finansiella rapporteringen. 
 
Nyckelord: Sarbanes-Oxley Act, Uttalandet om intern kontroll, Sektion 404, 
Intern kontrollen, Svensk kod för bolagsstyrning. 
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1. Inledning 
 
I kapitlet presenteras det ämne som kommer att behandlas i uppsatsen. 

Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning och en problemdiskussion 
vilka leder fram till våra problemformuleringar. Uppsatsens perspektiv, syfte 

och avgränsningar presenteras och som avslutning på kapitlet visas 
uppsatsens fortsatta disposition.  

 
1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
För att säkerställa att verksamheter bedrivs effektivt utgör den interna 
kontrollen ett viktigt inslag. Den interna kontrollen bedrivs av styrelse, 
företagsledning samt anställda och syftar till att skydda företags tillgångar 
och resurser samt att säkerställa att den ekonomiska redovisningen är 
tillförlitlig.  Det finns olika regelverk och rekommendationer som behandlar 
intern kontroll och hur den ska uppnås (Falkman & Gavel, 2005). I Sverige 
följer noterade aktiebolag som huvudregel Svensk kod för bolagsstyrning 
(Koden) vilken innehåller krav på den interna kontrollen. Det kan dock i 
vissa fall bli aktuellt för svenska bolag att även följa andra lagar eller regler 
för intern kontroll (Thorell & Molin, 2006).  
 
År 2002 trädde den amerikanska redovisningslagen Sarbanes-Oxley Act 
(SOX) i kraft i USA som en reaktion på en rad amerikanska företags- och 
redovisningsskandaler. Det stod klart att det behövdes en ny lagstiftning för 
att återställa investerares förtroende för aktiemarknaden och för att garantera 
att den finansiella rapporteringen i företag överensstämmer med 
verkligheten. Även om SOX är en amerikansk lagstiftning påverkar den även 
övriga delar av världen då lagen som huvudregel gäller alla amerikanska 
bolag samt alla icke-amerikanska bolag som är noterade på amerikansk börs 
(Balans A, 2004). Enligt Johansson (2006) kan även andra orsaker än en 
notering leda till att företag omfattas av SOX, till exempel kan företag ha ett 
obligationslån i USA och därigenom vara tvingade att följa lagen. 
 
Syftet med SOX är att stärka den interna kontrollen i företags finansiella 
rapportering samt att göra det svårare för företag att bedra bolagens 
intressenter och SOX innebär strängare krav på såväl redovisningen som den 
information som lämnas till allmänheten. SOX-lagstiftningen har även lett 
till högre krav på revisorns oberoende och kunskap samt en begäran om 
interna strukturer både vad gäller intern kontroll och revision (Svernlöv & 
B:son Blomberg, 2003). SOX utgör således en detaljreglering som ofta 
upplevs som krånglig samt svår att följa och som en konsekvens kan 
implementering och efterföljande av SOX i många företag även leda till 
höga kostnader (Balans A, 2004).  Lagen innebär dock inte bara nackdelar 
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utan den kan även anses ha medfört fördelar. Enligt Gordon et al (2006) har 
SOX bland annat lett till en ökad öppenhet i den finansiella rapporteringen 
till följd av ökade krav på företag att uttala sig på ett flertal områden.  
 
Ett av de områden inom vilka SOX kräver en utökad rapportering är 
angående hur företag sköter sin interna kontroll. Området regleras bland 
annat i sektion 404 ”Management assessment of internal control” där det 
ställs krav på att ledningen ska etablera och upprätthålla en lämplig intern 
kontroll samt lämna uttalande om denna i årsredovisningen. Det krävs även 
enligt sektion 404 att företagets revisor i sin tur ska yttra sig om ledningens 
uttalande (SEC, 2007).  
 
Som ovan nämnts kan det bli aktuellt för såväl svenska som andra icke-
amerikanska företag att av olika anledningar följa reglerna i SOX (Balans A, 
2004). Det uttalande som ledningen enligt sektion 404 måste göra kring den 
interna kontrollen visar sig i de flesta svenska företag för första gången i 
deras amerikanska rapportering för räkenskapsåret 2006. Det råder ett stort 
intresse av att kartlägga såväl företagens egna uppfattningar kring detta nya 
fenomen som vilken påverkan ett sådant uttalande kan få på företagens 
intressenter.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
SOX implementerades i USA år 2002 men det var först per 31 december år 
2004 som amerikanska företag var tvungna att följa SOX fullt ut. Sedan den 
15 juli år 2005 måste även de flesta svenska företag följa alla delar av SOX 
vilket innebär en stor förändring då den tidigare möjligheten att skjuta på 
implementeringen av vissa delar av SOX inte längre är möjlig (Deloitte, 
2007). SOX är en amerikansk lagstiftning som har utformats efter 
amerikanska förhållanden och därmed kan det råda viss osäkerhet samt även 
lätt uppstå missförstånd kring lagstiftningen i svenska och andra icke-
amerikanska företag som är obligerade att följa lagen (Balans A, 2004). 
 
Aktuellt i Sverige under år 2006 var anpassningen till sektion 404 vilken 
bland annat kräver ett uttalande i de svenska företagens amerikanska 
årsredovisningar kring företagens interna kontroll. För svenska företag var 
det i den amerikanska rapporteringen för 2006 års räkenskaper, vilka 
publiceras under första halvåret 2007, som uttalandet för första gången 
gjordes och det är därför först nu som det är möjligt att se vilka 
konsekvenser uttalandet har medfört samt kommer att medföra. En fråga 
som uppkommer är vilka förändringar anpassningen till sektion 404 har 
krävt i svenska företag för att möjliggöra uttalandet om den interna 
kontrollen. Enligt Lander (2004) specificeras det inte i lagen hur uttalandet 
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ska se ut vilket lämnar en stor öppenhet för företag själva att bestämma det. 
Valfriheten leder till en risk att svenska företag väljer att göra uttalandet om 
intern kontroll på olika sätt vilket kan påverka jämförbarheten mellan företag 
negativt. Ytterligare en fråga som uppkommer i samband med anpassningen 
till sektion 404 är därför hur de berörda svenska företagen rent praktiskt går 
tillväga för att ställa upp uttalandet och om de i samband med detta tar 
hänsyn till jämförbarhetsproblematiken?   
 
I och med offentliggörandet av uttalandet om den interna kontrollen berör 
anpassningen till sektion 404 inte bara företagen utan även deras 
intressenter. Thorell och Norberg (2005) menar att aktieägare är den primära 
intressenten i företag då information i årsredovisningen ligger till grund för 
deras investeringsbeslut. Frågan är vilken inverkan, om någon, ett positivt 
respektive ett negativt uttalande kommer att ha på de svenska företagens 
aktieägare och hur den här påverkan kommer att visa sig. Enligt Gordon et al 
(2006) är det för att öka insynen för aktieägare och andra intressenter som 
företag måste offentliggöra uttalandet om intern kontroll i den amerikanska 
årsredovisningen. En berättigad fråga är dock hur mycket uttalandet kan 
tillföra aktieägarna i form av ny information. 
     
1.3 Problemformulering 
 
Huvudfrågan är: 
 

• Hur upplever svenska företag kravet att enligt SOX sektion 404 
uttala sig om den interna kontrollen? 

 
Delfrågorna är: 
 
– På vilket/vilka sätt har företag behövt anpassa sin verksamhet efter sektion 
404 för att möjliggöra uttalandet om intern kontroll? 
– Vilken påverkan kan uttalandet om den interna kontrollen komma att ha på 
företagens aktieägare? 
 
1.4 Perspektiv 
 
I uppsatsen utgår vi från svenska företag som berörs av SOX vilket innebär 
att vi i grunden har ett företagsperspektiv. Med ”företag” menar vi de 
personer inom företagen som dagligen arbetar med intern kontroll och 
sektion 404, vilka kan vara internrevisionschefer eller andra personer som är 
ansvariga för den interna kontrollen i företagen. Det är de här personerna vi 
fokuserar på i vår empiriska studie för att ge en bild av deras syn på 
problemområdet.  
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1.5 Syfte 
 
Syftet är att bidra med en bild av problemområdet för praktiker som kommit 
i kontakt med SOX och sektion 404 i sitt arbete. Genom uppsatsen syftar vi 
till att beskriva hur berörda svenska företag ställer sig till uttalandet om 
intern kontroll enligt sektion 404. Syftet är även att analysera hur berörda 
företag har påverkats av sektion 404 och uttalandet om den interna 
kontrollen i sina amerikanska årsredovisningar samt redogöra för vilken 
påverkan uttalandet kan ha på företagens aktieägare.  
 
1.6 Avgränsning 
 
Avgränsningar utgörs dels av att vi fokuserar på det uttalande som berörda 
företag måste göra i den amerikanska årsredovisningen om den interna 
kontrollen, vilket innebär att vår redogörelse för SOX kommer att 
koncentreras kring sektion 404. Vi avgränsar oss även genom att i vår studie 
endast intervjua fyra svenska bolag som berörs av SOX. Undersökningen om 
hur aktieägare påverkas av företags uttalande om den interna kontrollen 
avgränsas genom att svar på frågan endast kommer att sökas ur insamlad 
teori samt i viss mån utifrån vad de berörda företagen har för uppfattning om 
det.  
 

1.7 Fortsatt disposition 
 
Kapitel 2.  Teoretisk referensram. I kapitlet redogörs för de fakta som 

har insamlats genom bland annat litteratur- och artikelstudier.  
 
Kapitel 3.  Metodkapitel. Kapitlet behandlar vetenskapligt angreppssätt, 

vetenskaplig ansats och använd undersökningsmetod. 
Datainsamlingsmetod, en beskrivning av undersökningens 
genomförande, bearbetnings- och analysmetod samt 
uppsatsens validitet och reliabilitet presenteras även. En 
diskussion förs kring använda källor. 

 
Kapitel 4.  Empirikapitel. I kapitlet redogörs för de intervjuer som 

genomförts i fyra svenska företag som berörs av reglerna i 
SOX. 

 
Kapitel 5.  Analys. I kapitlet analyseras det som har framkommit i 

uppsatsen genom att empiri och teori binds samman. Det görs 
även en jämförelse mellan intervjuerna som presenterats i 
empirikapitlet.  
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Kapitel 6.  Slutsatser. Utifrån problemformuleringar och syfte 
presenteras de slutsatser vi har kommit fram till genom 
studien. I kapitlet visas även vad uppsatsen kan bidra med för 
praktiker och kapitlet fortsätter med en diskussion utifrån oss 
själva som författare. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt 
forskning.  

 
Kapitel 7.  Källförteckning. 
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2. Teoretisk referensram 
 
I den teoretiska referensramen ges inledningsvis en introduktion till fortsatt 

innehåll i kapitlet. Därefter följer en redogörelse för intern kontroll samt en 
beskrivning av Koden och dess regler kring intern kontroll. Kapitlet 

fortsätter med en överblick av SOX och allmänna reaktioner på lagen varpå 
det redogörs för hur lagen reglerar intern kontroll. Därefter ges en 

beskrivning av sektion 404 i SOX, vilka reaktioner sektionen gett upphov till 
samt en framtida syn på arbetet med sektion 404. Kapitlet avslutas med ett 
avsnitt om hur aktieägare påverkas av företags offentliggörande av arbetet 

med den interna kontrollen.  
 
2.1 Introduktion 
 
I figur 1. visas de begrepp som utgör de centrala delarna i uppsatsen samt 
förhållandena mellan dessa. En mer ingående förklaring till figuren följer på 
nästa sida. 
 

 
     

Intern kontroll 

Sektion 
404 

Svensk kod för 
bolagsstyrning 

Sv företag 
noterade på sv och 

am börs 

Aktieägare 

Regleras i 
Regleras i 

Sarbanes-Oxley Act 
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Figur 1. Reglering av intern kontroll i svenska företag 
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Figurens centrum utgörs av svenska företag som måste följa regler i såväl 
Koden som SOX. Koden ska som huvudregel följas av alla svenska bolag 
som är noterade på en svensk börs eller auktoriserad marknadsplats (Precht, 
2006). En vanlig orsak att svenska bolag berörs av SOX-lagstiftningen är att 
de även är noterade på amerikansk börs (Balans, 2004) men det finns också 
andra omständigheter som kan medföra att svenska företag omfattas av 
SOX, till exempel att de har obligationslån i USA (Johansson, 2007). SOX 
har till viss del påverkat Koden och det finns därför vissa likheter mellan 
regleringarna även om de inte på något sätt är identiska (Molin & Billfalk, 
2005).  
 
Koden gäller sedan den 1 juli år 2005 och har medfört att Sverige fått ett 
sammanhållet regelsystem för bolagsstyrning som främst bygger på 
aktiebolagslagens bestämmelser om bolagens organisation. Då Koden är en 
del av den svenska självregleringen har företag som tillämpar den en 
möjlighet att avvika från enskilda regler (Thorell & Molin, 2006). Koden 
innefattar bland annat regler för intern kontroll även om dessa regler är 
ganska kortfattade (Severin Danielson & Lingqvist, 2006). I den 
amerikanska SOX-lagstiftningen, vars syfte är att återställa investerares 
förtroende för aktiemarknaden, finns däremot omfattande regler för intern 
kontroll (Svernlöv & B:son Blomberg, 2003). Den interna kontrollen är 
viktig i ett företag då den syftar till att säkra att verksamheten sköts effektivt 
och ett bra system för intern kontroll motverkar även brister som bland annat 
kan leda till felaktigheter i redovisningen (Ernst & Young, 2006). Såväl 
SOX som Koden ställer krav på att det ska redogöras för företagens interna 
kontrollsystem i årsredovisningen men i SOX tas ytterligare steg när det 
gäller att offentliggöra arbetet med den interna kontrollen (Ernst & Young, 
2007). Den huvudsakliga sektionen i SOX när det gäller reglering av intern 
kontroll är sektion 404 ”Management assessment of internal control” i vilken 
det ställs krav på en utökad rapportering av hur företag sköter sin interna 
kontroll. Enligt sektion 404 ska ledningen etablera och upprätthålla en 
lämplig intern kontroll samt göra ett uttalande om denna i den amerikanska 
årsredovisningen. I sektion 404 ställs även krav på att företagets revisor ska 
göra ett yttrande om ledningens uttalande (SEC, 2007).  
 
Företag har många olika intressenter vilka utgörs av allt från aktieägare och 
leverantörer till myndigheter och olika intresseorganisationer (Balans, 2005). 
Intressenterna har alla ett intresse av att, med årsredovisningen som grund, 
utvärdera ledningens prestation och enligt Thorell och Norberg (2005) är 
aktieägarna företagens primära intressenter då de även baserar sina 
investeringsbeslut på den information som presenteras i årsredovisningarna. 
Det externa intresset tydliggör vikten av en korrekt finansiell rapportering 
och enligt Miller och Rittenberg (2005) är det genom reformer av den 
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interna kontrollen som det ges störst möjlighet för företag att förbättra 
tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen. 
 
2.2 Intern kontroll 
 
Intern kontroll är ett begrepp som länge har använts inom områdena 
redovisning och revision. FAR definierar intern kontroll som en granskning 
över huruvida bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets övriga 
ekonomiska förhållanden består av de delar som säkerställer att 
redovisningen är korrekt och fullständig. Vidare är intern kontroll en 
granskning av huruvida bolagets resurser disponeras enligt styrelse och VDs 
avsikter. Begreppet intern kontroll har flera andra definitioner än FARs 
vilket har skapat en viss begreppsförvirring. För att undvika förvirring har 
The Committee of the Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission (COSO) tagit fram en nyare definition på begreppet intern 
kontroll vilken ska kunna användas av företagets samtliga intressenter samt 
av alla slags företag. COSOs definition är bredare än FARs och har fått ett 
stort genomslag internationellt (FAR, 2001). Enligt COSOs definition är 
intern kontroll en process genom vilken företags styrelse, ledning samt 
annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet om att företagets mål ska 
kunna uppnås inom tre områden. Dessa områden är verksamhetens 
ändamålsenlighet och effektivitet, den ekonomiska rapporteringens 
tillförlitlighet samt att tillämpliga lagar och förordningar efterlevs (Severin 
Danielsson & Lingqvist, 2006). Gemensamt för alla definitioner på intern 
kontroll är att den interna kontrollen ses som en process eller ett system där 
flera aktiviteter, rutiner och riktlinjer samverkar i syfte att identifiera och 
kontrollera risker. I första hand handlar det om att förstå vilka risker som 
finns och i andra hand handlar det om att förebygga dessa risker (Molin & 
Billfalk, 2005).  
 
Den interna kontrollen hjälper bland annat företag att utnyttja sina resurser 
väl och den hjälper även företaget att skydda sina tillgångar. Den interna 
kontrollen kan skilja sig åt mellan olika företag och mellan olika delar inom 
samma företag. Dessutom kan den interna kontrollen bestå av flera olika 
delar bland annat huruvida rapportsystemen ger rättvisande information och 
tydliga signaler om fel samt om de periodiska boksluten följs upp av 
företagsledningen och avvikelserna från budgeten analyseras automatiskt. 
Hur den interna kontrollen genomförs beror i sin tur på olika 
omständigheter, bland annat vilken verksamhet företaget bedriver, dess 
storlek samt möjligheterna för ledningen att utöva personlig kontroll (FAR, 
2001).  
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Alla företag behöver en bra intern kontroll och grunden för denna ligger i 
medarbetarnas kunskap och engagemang. För att företaget ska ha ett 
effektivt kontrollsystem måste kontrollerna, som tidigare nämnts, bestå av 
olika delar och för att kontrollsystemet ska anses vara trovärdigt måste 
företaget hela tiden se till att underhålla samt utvärdera systemet (Ernst & 
Young, 2006). Genom att företag har ett bra system för den interna 
kontrollen motverkar de att både oavsiktliga och avsiktliga fel som görs i 
den dagliga verksamheten resulterar i felaktigheter i redovisningen, de 
ekonomiska rapporterna samt beslutsunderlagen (FAR, 2001).   
 
2.2.1 COSOs ramverk för intern kontroll 
 
Enligt COSOs ramverk för intern kontroll delas den interna kontrollen upp i 
fem komponenter. Dessa komponenter utgörs av kontrollmiljö, 
riskbedömning, information och kommunikation, kontrollåtgärder samt 
övervakning och uppföljning. Kontrollmiljön är grunden för de fyra andra 
komponenterna och den förmedlar disciplin samt struktur. Till 
kontrollmiljön hör bland annat integritet, etik, ledarskapsstil, 
ansvarfördelning och engagemang. Riskbedömning görs av externa samt 
interna risker som finns i företaget och alla risker måste bedömas med tanke 
på verksamhetens mål. Komponenten information och kommunikation 
utgörs av den information som behövs för att styra samt kontrollera företaget 
och informationen måste identifieras, registreras, bearbetas samt 
kommuniceras på ett korrekt sätt. Komponenten kontrollåtgärder utgör olika 
mått och steg som ska leda till att företagets uppsatta mål och ledningens 
direktiv inte äventyras. Komponenten handlar bland annat om fördelning av 
arbete och ansvar, attestrutiner samt avstämningar. Den sista komponenten, 
övervakning och uppföljning, innebär att företaget ständigt ska utvärdera all 
den information som finns om verksamheten (FAR, 2001). 
  
2.2.2 Den interna kontrollens styrkor och begränsningar 
 
Den interna kontrollen kan bistå företag med att komma dit de vill genom att 
hjälpa företagen att uppnå sina prestations- och lönsamhetsmål samt se till 
att risken för resursförluster minskar. Dessutom kan den interna kontrollen 
bistå företag i deras arbete med att bibehålla sitt goda rykte. Den interna 
kontrollen kan däremot inte garantera att företaget kommer uppnå framgång 
och den kan inte garantera att företaget undviker överraskningar på vägen. 
Den interna kontrollen kan endast ge en försäkran om huruvida den 
finansiella rapporteringen är tillförlitlig eller inte samt om företaget uppfyller 
de lagar och rekommendationer som finns (COSO, 2007).  
 
En bra intern kontroll kan, som ovan nämnts, ge företaget information om 
dess framsteg samt visa på brister som hade kunnat hindra företaget att nå 
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sina mål. Det är dock viktigt att det finns en medvetenhet om att systemet för 
intern kontroll endast kan ge en rimlig försäkran till ledning och styrelse om 
att målen kommer att uppnås, det trots att systemet för den interna kontrollen 
är välgenomtänkt och fungerar bra. Det är högst sannolikt att företagets 
prestationer påverkas av de inneboende begränsningar som finns i 
kontrollsystemet. Begränsningarna kan utgöras av felaktiga bedömningar i 
beslutsfattande situationer samt av risken att företag kan brytas ner på grund 
av enkla fel eller misstag. Utformningen av det interna kontrollsystemet 
måste därför reflektera det faktum att systemet kan utgöra en 
resursbegränsning för företaget och fördelarna med de interna kontrollerna 
måste övervägas i förhållande till företagets kostnader i samband med 
systemet (COSO, 2007).  
 
2.2.3 Reglering av den interna kontrollen  
 
I aktiebolagslagen (ABL) framkommer det att det är styrelsen som har 
ansvaret för att företaget har en väl fungerande intern kontroll, vilket är ett 
ansvar som styrelsen länge har haft (Severin Danielsson & Lingqvist, 2006). 
På senare tid har det för noterade företag även ställts krav på dokumentation 
av den interna kontrollen i såväl Koden som i den amerikanska 
lagstiftningen SOX. Koden gäller som huvudregel för noterade företag i 
Sverige medan SOX gäller för svenska företag som är noterade på 
amerikansk börs eller som av annan anledning berörs av lagen. Båda dessa 
regleringar ställer krav på att det ska redogöras för företagens interna 
kontrollsystem i årsredovisningen och därmed är företagens interna styr- och 
kontrollsystem inte längre enbart en intern fråga. I SOX tas ytterligare ett 
steg när det gäller att offentliggöra arbetet med den interna kontrollen genom 
att det i sektion 404 även ställs krav på att företagsledningen ska göra ett 
uttalande om den interna kontrollen i företaget vilket revisorn sedan ska 
granska (Ernst & Young, 2007).  
 

2.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Bolagsstyrning handlar om att styra ett bolag på ett sådant sätt att ägarnas 
avkastningskrav på det investerade kapitalet uppfylls. De senaste åren har en 
snabb utveckling skett inom bolagsstyrningsområdet vilket medfört att koder 
för bolagsstyrning har uppkommit i ett flertal länder. Arbetet med den 
svenska koden skedde i två etapper. I den första etappen utarbetades ett 
förslag till kod vilken blev föremål för en remissbehandling och en offentlig 
debatt. I andra etappen bedrevs arbetet av den så kallade Kodgruppen. 
Kodgruppens uppgift var att utifrån de synpunkter som framförts i 
remissrundan samt i den allmänna debatten göra de ändringar i det 
ursprungliga kodförslaget som behövdes. Gruppens arbete resulterade i att 
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de lade fram den slutgiltiga koden för bolagsstyrning i december år 2004 
vilken började gälla från och med den 1 juli år 2005. Berörda företag är 
svenska bolag som är noterade på svensk börs och som har ett 
marknadsvärde som överstiger tre miljarder kronor, målet är dock att Koden 
på sikt ska gälla för samtliga bolag på börsen. Även bolag som ännu inte 
omfattas av Koden kan välja att tillämpa den antingen helt eller delvis 
(Bolagsstyrningskollegiet A, 2007). 
 
Kodens övergripande syfte är att bidra till en förbättrad styrning av svenska 
bolag samt att öka kunskapen om och förtroendet för svensk bolagsstyrning 
hos utländska investerare och aktörer på den internationella 
kapitalmarknaden (Thorell & Molin, 2006). Koden utgår från 
aktiebolagslagen och är avsedd att utgöra ett led i självregleringen inom 
svenskt näringsliv. Den bygger på principen ”följ eller förklara”, vilket 
innebär att företag som tillämpar Koden kan välja att avvika från enskilda 
regler. Om ett företag väljer att avvika från en regel måste de lämna en 
förklaring som anger skälen till avvikelsen. Det faktum att ett företag väljer 
att tillämpa Koden innebär alltså inte att alla regler som uppställs i den måste 
följas och det är inte heller något brott mot Koden om företagen avviker från 
en eller flera av dess regler (Bolagsstyrningskollegiet A, 2007).  
 
Rollen att främja en god utveckling av svenska börsföretags bolagsstyrning 
ligger hos Kollegiet. De har det övergripande ansvaret i att förvalta Koden 
och i deras arbete ingår att följa samt analysera Kodens praktiska tillämpning 
och utveckling. Kollegiet har även möjlighet att gå in och göra vissa 
ändringar i Koden när de anser att det är motiverat (Bolagsstyrningskollegiet 
B, 2007).  
 
2.3.1 Intern kontroll enligt Koden 
 
Enligt Severin Danielsson och Lingqvist (2006) är Kodens regler kring 
intern kontroll kortfattade då Kodgruppen ansett att praxis behöver få tid att 
utvecklas på området. Trots kortfattade regler ansågs det dock finnas ett 
behov av en vägledning på området och ansvaret att skriva vägledningen 
tilldelades branschorganisationerna Svensk Näringsliv och FAR. 
Vägledningen som presenterades i oktober år 2005 utgår från svenska 
förhållanden och är till karaktären allmänt hållen. Utgångspunkten för 
vägledningen ligger i styrelsens rapport om vad den interna kontrollen bör 
innehålla och Kollegiet rekommenderar styrelsen att använda vägledningen 
vid sin rapportering av den interna kontrollen.  
 
Den svenska Koden har vissa likheter med koder som finns i utlandet. Vid 
utformandet av vägledningen för reglerna kring intern kontroll kunde det 
dras stor nytta av erfarenheter från den praktiska tillämpningen av arbetet 
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med intern kontroll i andra länder (Molin & Billfalk, 2005). I Koden 
uppställs motsvarande krav som i SOX om att styrelsen ska se till att bolaget 
har en bra intern kontroll samt krav på att styrelsen ständigt ska hålla sig 
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll 
fungerar (Balans B, 2004). I Kodens avsnitt 3.7 ställs det krav på att 
företagets ledning ska arbeta med den interna kontrollen, att kontrollerna på 
ett eller annat sätt ska formaliseras samt att styrelsen ska rapportera externt 
om sitt arbete med den interna kontrollen. Enligt Kodens regel 3.7.1 ska 
styrelsen se till att företaget har en bra intern kontroll och den ska hela tiden 
hålla sig informerad om samt utvärdera hur bolagets system för den interna 
kontrollen fungerar (Severin Danielsson & Lingqvist, 2006). I Kodens regel 
3.7.2. ställs krav på att styrelsen varje år ska avge en rapport över hur bra 
den interna kontrollen, till den del den avser den finansiella rapporteringen, 
är organiserad samt hur bra den har fungerat under det senaste 
räkenskapsåret (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Enligt regel 3.7.3 
ska styrelsen i företag som inte har en speciell granskningsfunktion, även 
kallad internrevision, varje år utvärdera behovet av en sådan 
granskningsfunktion och den ska i sin rapport över den interna kontrollen 
motivera sitt ställningstagande. I Koden finns det även några andra regler 
som relaterar till styrelsens ansvar samt arbete med den interna kontrollen. 
Dessa regler är 3.1 Styrelsens uppgifter, 3.6 Finansiell rapportering samt 3.8 
Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor (Severin Danielsson & 
Lingqvist, 2006).  
 
Det är ännu oklart hur styrelsens rapportering kring den interna kontrollen 
ska se ut (Johansson, Häckner och Wallerstedt, 2005). Varken i Koden eller i 
Svensk Näringslivs och FARs vägledning finns det några egentliga kriterier 
för utvärdering av den interna kontrollen eller krav på användning av ett 
etablerat ramverk för intern kontroll. Beslut om lämpligt tillvägagångssätt i 
det enskilda företaget blir därmed en fråga för styrelsen och ledningen 
(Severin Danielsson och Lingqvist, 2006).  I de första årens rapporter har det 
därför getts utrymme för variation mellan företag men det kommer troligtvis 
med tiden att växa fram överenskommelser mellan dem om vad som är 
lämpligt att visa i rapporterna och vad som bör lämnas utanför (Johansson, 
Häckner och Wallerstedt, 2005).  
 
2.3.2 Förändringar i Koden 
 
Efter det att Koden slutgiltigt fastställdes i december år 2004 har det skett 
vissa förändringar i Kodens regler (Balans B, 2006). Att förändringarna i 
Koden har behövt ske beror dels på att ny lagstiftning för svenska aktiebolag 
har ersatt vissa av Kodens regler och dels på att det har rått viss oklarhet 
kring tolkningen av några av Kodens regler (Bolagsstyrningskollegiet A, 
2006). Den viktigaste förändringen i Koden är att företagets styrelse inte 
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längre behöver avge ett värdeomdöme beträffande hur bra den interna 
kontrollen har fungerat under räkenskapsåret. Under december år 2005 
beslutade Kollegiet om en övergångslösning som innebar att styrelsen för år 
2005 endast behövde lämna en beskrivning av hur den interna kontrollen 
varit organiserad utan att något uttalande om hur bra den fungerade behövde 
lämnas och utan att någon revisorsgranskning behövde ske. Efter samråd 
med bland annat FAR, Stockholmsbörsen samt Svenskt Näringsliv fattade 
sedan Kollegiet beslut om att de förenklade reglerna kring rapporten om 
intern kontroll skulle vara permanenta (Balans B, 2006).  
 
I en pressrelease från Bolagsstyrningskollegiet B (2006) framkommer att 
styrelsens beskrivning av den interna kontrollen bör göras utifrån den 
vägledning som tagits fram av Svensk Näringsliv och FAR. Styrelsens 
rapport om den interna kontrollen ska sedan ingå som ett särskilt avsnitt i 
bolagsstyrningsrapporten. I samband med förenklingen, att 
revisorsgranskningen av styrelsens rapport blir frivillig, framkommer det 
även i pressreleasen att det måste framgå i bolagsstyrningsrapporten om 
styrelsens rapport varit föremål för granskning av företagets revisor eller 
inte. 
 
2.4 Sarbanes-Oxley Act  
 
SOX är en amerikansk redovisningslag som antogs i USA år 2002 som svar 
på en rad olika företagsskandaler. Lagen antogs genom att en rad föreskrifter 
trädde i kraft under en kort tid utan att de föregicks av en genomtänkt 
undersökningsprocess vilket till viss del kan ligga bakom att SOX har fått 
rykte om sig att vara en krånglig och svår reglering. SOX utgör en 
omfattande reglering som har haft en fundamental inverkan på områden som 
finansiell rapportering, revision, intern kontroll, standardsättande och 
bolagsstyrning. Lagens huvudsakliga syfte är att säkerställa att alla företag 
som är börsnoterade i USA har en väl fungerande intern kontroll samt att de 
tillhandahåller korrekt finansiell information till investerare (Alles et al, 
2004). Även företag som inte är börsnoterade i USA kan dock komma att 
omfattas av SOX till exempel genom att de har ett obligationslån i USA 
(Johansson, 2007). Från början fanns möjligheten för såväl amerikanska som 
icke-amerikanska bolag att skjuta på implementeringen av vissa delar av 
SOX men sedan den 31 december år 2004 gäller lagen i sin helhet i USA och 
sedan den 15 juli år 2005 måste även de flesta icke-amerikanska företag följa 
SOX fullt ut (Deloitte, 2007).   
  
SOX är indelad i sektioner efter de områden som behandlas och de 11 
sektionerna i lagen berör alltifrån bolagsstämmans ansvar till straff vid 
överträdelser av lagen. Securities and Exchange Commision (SEC) är det 
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organ i USA som tilldelats ansvaret att implementera regler för vad som 
krävs av företag för att de ska vara framgångsrika i sin efterlevnad av SOX. 
SEC har i sin tur upprättat ytterligare ett organ, Public Company Accounting 
Oversight Board (PCAOB), som ska ta hand om översyn, reglering, 
inspektion och disciplinering av berörda företags revisorer. PCAOB övertog, 
vid sidan av ansvaret för översynen, också rollen som utfärdare av 
revisionsstandarder från American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA) som tidigare varit det organ som skött båda uppgifterna (Lander, 
2004). 
 
2.4.1 Reaktioner på SOX 
 
Ur företagens synvinkel har SOX i hög utsträckning ansetts vara både 
krånglig och dyr samtidigt som chefer har klagat över att efterlevandet av 
SOX tar deras uppmärksamhet ifrån att göra affärer. Den större risken att 
ställas till svars samt de strängare straffen för VD och övrig ledning i företag 
är två andra omständigheter som har kritiserats av personer i chefsposition 
(Zahng, 2007).  Även ur redovisningsprofessionens synvinkel sågs SOX från 
början endast som ytterligare betungande reglering som straff för att 
revisorerna i samband med redovisningsskandalerna hade brustit i sitt etiska 
beteende. Den första negativa bilden av SOX har dock reviderats till att 
lagen ur revisorernas synvinkel inte längre bara anses innebära nackdelar då 
svårigheterna med att implementera och följa lagen i berörda företag har 
öppnat upp för en större arbetsmarknad för revisorerna (Alles et al, 2004). 
 
Det faktum att SOX kräver implementering genom specifika föreskrifter 
utfärdade av SEC innebär enligt Balans A (2004) att det ofta råder en viss 
osäkerhet kring reglerna i lagen och att det ofta uppstår missförstånd kring 
dessa. Anledningen är att SECs slutliga föreskrifter vanligen föregås av ett 
remissförfarande varvid SEC publicerar ett eller flera preliminära förslag 
som sedan revideras i enlighet med inkomna synpunkter. Det har fått till 
följd att reglerna i SOX i hög utsträckning ansetts vara rörlig materia som 
ofta förändras flera gånger innan den slutgiltiga regeln blir klar. Risken för 
osäkerhet samt missförstånd är som störst i de ickeamerikanska företagen 
som berörs av SOX och som har mindre förståelse för det amerikanska 
systemet. 
 
Svenska företags reaktioner på SOX 
 
Enligt Johansson (2006) har det i svenska företag getts uttryck för såväl 
positiva som negativa åsikter om SOX. Lagen upplevs ofta som en tydlig 
reglering men den kritiseras samtidigt för att vara alltför byråkratisk och 
orsaka alltför stora kostnader för företag som även arbetar med Koden samt 
efterlevnad av den internationella redovisningsstandarden International 



   

15 

Financial Reporting Standards (IFRS). Den specifika anpassningen till SOX 
i Sverige har bland annat lett till att flera företag tvingats sätta upp nya 
avdelningar för att klara av att hantera de omfattande kraven som lagen 
ställer. De stora kostnaderna som implementering och efterföljande av SOX 
innebär, vilka i de större svenska bolagen uppgår till åtskilliga hundra 
miljoner kronor, har i många svenska företag gett upphov till idéer om 
avnotering från den amerikanska börsen. Det är något som rent teoretiskt kan 
framstå som tilltalande men som praktiskt sett är svårare att genomföra bland 
annat av anledningen att bolagen ofta har emitterat obligationslån med 
löptider på flera år. Innan obligationslånen löpt ut är avnotering inte möjlig 
(Johansson, 2006).  
 
Gordon et al (2006) menar att SOX utgör en av de lagar som har haft störst 
påverkan på de företag som är verksamma på amerikansk börs och enligt 
Dalton och Dalton (2007) har SOX och dess riktlinjer inneburit ett nytt 
skede för alla berörda företag i termer av bolagsstyrning och intern kontroll.  
 
2.4.2 Intern kontroll enligt SOX 
 
SOX ställer höga krav på den interna kontrollen i företag och kräver bland 
annat att företag har välutvecklade system för den interna kontrollen då det 
bidrar till att säkerställa att den finansiella redovisningen blir mer korrekt 
(Gordon et al, 2006). Intern kontroll över finansiell rapportering har länge 
ansetts viktigt i företag även om antalet standarder på området innan SOX 
trädde i kraft var väldigt få (Doyle et al, 2007). SEC definierar intern 
kontroll över finansiell rapportering som en process genom vilken 
företagsledningen ska säkerställa sin övertygelse om pålitligheten av den 
finansiella rapporteringen. För externa syften ska även finansiella uttalanden 
som överrensstämmer med generellt accepterade redovisningsprinciper 
upprättas (Gordon et al, 2006).  
 
Enligt Johansson (2006) behandlas den interna kontrollen i huvudsak i två av 
SOX sektioner, sektion 302 och sektion 404, vilka båda syftar till att stärka 
den interna kontrollen över företags finansiella rapportering. Sektion 302 
”Corporate responsibility for financial reports” lägger ett personligt ansvar 
för all ekonomisk rapportering på företags VD och ekonomichef. VD och 
ekonomichef är också personligt ansvariga för att etablera och underhålla 
den interna kontrollen i företag samt för att identifiera och beskriva 
korrigerande åtgärder. De åläggs även skyldighet att avslöja brister, 
materiella svagheter och rena bedrägerier i den interna kontrollen. Enligt 
Alles et al (2004) är sektion 302 i SOX den sektion som behandlar intern 
kontroll i störst utsträckning och detalj samtidigt som den länge fått mest 
uppmärksamhet i och med det personliga ansvaret sektionen ålägger 
företagens VD och ekonomichef. På senare år har dock fokus kommit att 
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hamna allt mer på sektion 404 ”Management assessment of internal 
controls” då företag ansett att sektion 404 är den sektion som är besvärligast 
och då den har gett upphov till mycket arbete för såväl företag som revisorer.    
 
2.5 Sektion 404 – ”Management assessment of internal 
controls” 
 
SOX ställer krav på att alla företag ska följa sektion 404. SEC har dock valt 
att tillåta non-accelerated filers, bolag som i den senaste halvårsrapporten har 
ett offentligt utflöde av det egna kapitalet som understiger 75 miljoner 
dollar, att skjuta på implementeringen av sektionen till räkenskapsår 
påbörjade efter den 15 juli år 2006 (SEC, 2005).  
 
I sektion 404 ”Management assessment of internal controls” ställs krav på att 
företagsledningen ska utvärdera den interna kontrollen. Bland annat 
uppställs krav på ett tydligt riskmanagement-program, att processerna för 
finansiell rapportering har identifierats och att de ekonomiska 
redovisningssystemen har hög integritet (Johansson, 2006).  
 
I SOX sektion 404 ställs krav på att rapporten om intern kontroll i 
årsredovisningen ska: 
 

- visa på ledningens ansvar för att etablera och upprätthålla 
en lämplig struktur för den interna kontrollen och 
procedurer för den finansiella rapporteringen 

- innehålla en bedömning för det gångna beskattningsåret 
om effektiviteten av strukturen i den interna kontroll och 
användarens åtgärder för att säkra den finansiella 
rapporteringen. 

 
I samband med den ovan nämnda bedömningen av den interna kontrollen 
ska de revisionsbyråer som bereder eller utfärdar revisionsberättelse åt 
användaren bestyrka och rapportera kring ledningens bedömning av den 
interna kontrollen (SEC, 2007).  
 
2.5.1 Reaktioner på sektion 404 
 
Amerikanska företag har, som tidigare nämnts, varit tvungna att följa sektion 
404 sedan den 31 december år 2004 medan samma krav i de flesta berörda 
icke-amerikanska företag ställdes först den 15 juli år 2005 (Deloitte, 2007). 
Specifika reaktioner på sektionen i icke-amerikanska företag låter därför 
vänta på sig och nedan behandlas endast allmänna reaktioner i amerikanska 
företag. 
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Enligt Alles et al (2004) har den stränga SOX-lagstiftningens krav på 
införandet av nya kontrollsystem och upprättandet av dokumentation över 
redan existerande system varit överväldigande för företag. Precis som när det 
gäller implementering av SOX som helhet är den nackdel som lyfts fram 
som störst i samband med sektion 404 den stora kostnad som 
implementeringen av sektionen innebär för företag. Det råder även en stor 
frustration kring den enorma tid som företagsledningen måste lägga ner på 
att arbeta med kraven i sektionen. I samband med att SOX antogs uttalade 
sig SEC om att det i ett genomsnittligt företag bara skulle krävas ytterligare 
några timmars arbete för att företagen skulle uppnå kraven i sektion 404. 
SECs uttalande visade sig dock stämma dåligt överens med verkligheten 
vilket visar hur liten uppfattning den amerikanska kongressen hade kring de 
konsekvenser införandet av sektion 404 skulle ha på ekonomin. Det är dock 
viktigt att i samband med den höga implementeringskostnaden också väga in 
vad som erhålls genom implementering av sektion 404 i form av en mer 
trovärdig finansiell rapportering och en bättre styrning i företagen. 
 
Ytterligare kritik som lyfts fram från företagens sida i samband med att 
företag implementerat sektion 404 är att det länge inte funnits några 
egentliga riktlinjer för hur ledningen ska göra bedömningen av den interna 
kontrollen och uttalandet kring den (Devenish-Mills, 2007). Enligt Lander 
(2004) innebar det faktum att det inte närmare specificerades hur företagen 
skulle göra uttalandet om den interna kontrollen att det lämnades stor frihet 
för företagen själva att bestämma det. Devenish-Mills (2007) menar att det 
dröjde lång tid innan PCAOB ens utfärdade en revisionsstandard på området 
och när det väl skedde blev den kostsamma revisionsstandarden även den 
standard som ledningen i företag använde i praktiken. Alles et al (2004) 
påpekar att COSO i över tio års tid har erbjudit företag en möjlighet att söka 
vägledning i det ramverk som är underliggande sektion 404 men att få 
företag har visat intresse för detta. Den mest sannolika förklaringen är att 
företag under 1990-talet inte fäste samma uppmärksamhet vid kvalitén av 
strukturen för intern kontroll som de i och med implementeringen av sektion 
404 tvingas göra. Företagens önskan om ytterligare riktlinjer bemöttes dock 
av SEC genom att de i slutet av år 2006 tillslut utfärdade en vägledning på 
området. 
 
2.5.2 Ny vägledning för företagsledningen angående sektion 404 
 
SECs vägledning ”Management’s Report on Internal Control over Financial 
Reporting” syftar till att guida företag till att uppnå de mål som ställs i 
sektion 404. Tanken bakom vägledningen är även att erbjuda 
företagsledningen en möjlighet att skräddarsy sina utvärderande åtgärder 
kring omständigheterna i den särskilda organisationen. I och med SECs nya 
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vägledning är det tänkt att företags kostnader i samband med efterlevandet 
av sektionen ska minska då företag bland annat inte längre behöver följa den 
kostsamma revisionsstandarden, som dessutom endast varit applicerbar på de 
allra största företagen. Förutom SECs vägledning utfärdades under år 2006 
även en vägledning av COSO kring efterlevandet av kraven i sektion 404, 
vilken helt och hållet tar sikte på mindre företag (Verschoor, 2007).  
 
Verschoor (2007) menar att SECs vägledning redan har kritiserats av företag 
för att brista i att förklara de kriterier som ska tas hänsyn till när företagen 
gör en bedömning av den interna kontrollen. Kritik har även riktats mot att 
SECs vägledning misslyckas med att ta hänsyn till vikten av ett etiskt 
företagsklimat för att kunna uppnå en effektiv intern kontroll vilket COSO 
däremot i stor utsträckning har lyckats med i sin vägledning för mindre 
företag. 
 
2.5.3 Sektion 404 i framtiden 
 
Alles et al (2004) menar att SOX-lagstiftningen, sett utifrån det politiska 
klimatet i USA idag, sannolikt inte kommer att ändras inom en nära framtid. 
Istället för att beklaga sig över regleringen vore det därför en mer produktiv 
inställning bland företag att ställa sig frågan vilka förbättringar som skulle 
kunna göras i deras interna kontrollsystem, finansiella rapportering och rent 
allmänt vad gäller hur företaget styrs. Miller och Rittenberg (2005) menar att 
de utvärderingar som gjorts i USA angående följder av implementeringen av 
sektion 404 har visat på en allmänt förbättrad intern kontroll och som ett 
direkt resultat av införandet av sektion 404 har det också skett en förbättring 
av kontrollmiljön hos företag. Utmaningar som återstår är dock bland annat 
att få utvärderingen av den interna kontrollen att bli mer effektiv och att få 
företag att självmant vilja investera mer pengar på kontrollaktiviteter. 
 
Miller och Rittenberg (2005) menar att de höga kostnaderna i samband med 
implementeringen av sektion 404, som upplevs som mest negativt i 
företagen, kan ses som oundvikliga på grund av många års misslyckanden 
med att uppmärksamma den interna kontrollen i företagen. I framtiden tros 
dock kostnaderna avta samtidigt som ledningens bedömning av den interna 
kontrollen samt revisorns bestyrkande av denna kommer att utgöra allt 
värdefullare säkerheter i takt med att företag och revisorer får mer erfarenhet 
samt förståelse för kraven i SOX sektion 404. 
 
2.6 Intressenter 
 
Ett företag har många intressenter vilka bland annat utgörs av aktieägare, 
leverantörer, anställda, kreditgivare och samhället i stort. Intressenterna i ett 
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företag har alla ett intresse av att utvärdera företagsledningens prestation och 
det som publiceras i årsredovisningen utgör ofta grunden för utvärderingen. 
Aktieägare är den primära intressenten i ett företag då information i 
årsredovisningen även ligger till grund för deras investeringsbeslut (Thorell 
& Norberg, 2005).   
 
2.6.1 Aktieägare 
 
Anledningen till att SOX från början antogs i USA var för att reparera den 
misstro som uppstått hos investerare efter en lång rad företagsskandaler i 
såväl USA som övriga världen.  Att SOX finns till för aktieägarnas skull 
tydliggörs även genom att lagen syftar till att återställa investerares tro på 
aktiemarknaden och säkerställa att den finansiella rapporteringen 
överensstämmer med verkligheten (Lander, 2004). Även Koden har 
bakgrund i att det i Sverige har förekommit företagsskandaler. Majoriteten 
av den svenska befolkningen är idag aktieägare och berörs påtagligt av hur 
de börsnoterade företagen sköter sig och de har ett stort intresse av vad 
företagen presenterar i de finansiella rapporterna (Bolagsstyrningskollegiet 
A, 2007). Enligt Miller och Rittenberg (2005) är det genom reformer av den 
interna kontrollen som det ges störst möjlighet för företag att förbättra 
tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen. Marknaden vilar till stor del 
på förtroende samt tillit och majoriteten av alla företag presenterar 
tillförlitlig och komplett information som kan användas av aktieägare som 
grund för ett investeringsbeslut. Företag som visar utåt att de har ett lämpligt 
system för intern kontroll, utan materiella svagheter, som samlar, 
konsoliderar och presenterar finansiell information på ett bra sätt styrker 
allmänhetens förtroende för marknaderna samt uppmuntrar till investeringar.  
 
Enligt Johansson (2006) innebär en satsning i ett bolag som följer SOX en 
säkrare investering än en investering i ett bolag som inte följer SOX vilket 
stöds av Gordon et al (2006). De menar att det faktum att företag som 
övergår till att följa SOX måste uttala sig i större utsträckning än tidigare 
leder till en ökad öppenhet i den finansiella rapporteringen och en bredare 
grund för aktieägarna att fatta beslut om investeringar. Enligt Choi et al 
(2007) beror marknadens reaktioner på SOX i stor utsträckning på hur pass 
stark bolagsstyrning samt intern kontroll företaget i fråga hade innan 
övergången till SOX. Reaktionen har generellt sett varit positiv, men det 
finns undantag. Ett bolag som redan innan övergången till SOX varit 
effektiva i att skydda aktieägarnas intressen kan mycket väl uppleva negativa 
reaktioner från marknaden då ytterligare kontroller endast ses som 
överflödigt övervakande. Däremot är det sannolikt att företag som inte redan 
innan SOX haft en stark bolagsstyrning eller ett effektivt skydd för 
aktieägarnas intressen får en väldigt positiv reaktion från marknaden vid 
övergången till SOX. Enligt Alles et al (2004) har företag allt mer kommit 
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att acceptera det utökade kravet på revision som sektion 404 innebär vilket 
kan tolkas som en förståelse för marknadens krav på ökade garantier 
gällande företagens system samt kontrollen över dessa. Det är dock viktigt 
att se till att SOX regler i slutändan inte handlar om att företag väljer 
utseende över innehåll för att ge aktieägare och andra intressenter en bra 
bild. 
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3. Metodkapitel 
 
I kapitlet redogörs för det vetenskapliga angreppssätt, den vetenskapliga 

ansats samt den vetenskapliga undersökningsmetod som ligger till grund för 
vår uppsats. Det redogörs även för datainsamlingsmetod samt ges en 

översikt över använd litteratur och en beskrivning av undersökningens 
upplägg och genomförande. Som avslutning på kapitlet ingår ett avsnitt om 

reliabilitet och validitet samt ett avsnitt om källkritik. 

 
3.1 Vetenskapligt angreppssätt 
 
I uppsatsen har vi tolkat insamlat material för att få ökad förståelse för våra 
problemformuleringar. Hur tolkningen har skett har påverkats av vår tidigare 
förståelse samt kunskap och vi har således pendlat mellan förståelse och 
förförståelse i ett hermeneutiskt angreppssätt (Wigblad, 1997). Hartman 
(2004) menar att hermeneutiken i grunden bygger på en tanke om att varje 
människa uppfattar sig själv och sin situation på ett speciellt sätt genom att 
de knyter en särskild mening till händelser som de själva omges av. För att få 
kunskap om denna mening måste man leva sig in i andra människors 
föreställningar om världen vilket är precis vad vi har gjort i våra intervjuer. 
Genom våra intervjuer har vi även fått kunskap om vilken syn företagen har 
på de problem vi formulerat och genom att vi har satt oss in i deras 
uppfattningar om världen har vi ökat vår egen förståelse.  
 
3.2 Vetenskaplig ansats 
 
Vår vetenskapliga ansats är abduktiv i vilken vi har arbetat med en 
växelverkan mellan teori och empiri. Växelverkan har i vår uppsats 
tydliggjorts genom att vi i den teoretiska referensramen har utgått från 
befintlig fakta som vi sedan undersökt empiriskt. I analysen har vi sedan 
pendlat mellan teori och empiri för att visa på samstämmigheter såväl som 
motstridigheter mellan det respondenterna säger och det som har 
framkommit i teorin. Vår abduktiva ansats har även inneburit att det 
empiriska ämnesområdet har utvecklats successivt under uppsatsskrivandet 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
3.3 Vetenskaplig undersökningsmetod 
 
När det gäller undersökningsmetoder har vårt hermeneutiska angreppssätt 
lett till att en kvalitativ metod blivit självklar. Vårt primära syfte har varit att 
skapa förståelse och vi har, precis som är kännetecknande för den kvalitativa 
metoden, haft en närhet till den källa varifrån vi har hämtat informationen 
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(Holme & Solvang, 1997). Vi har genomfört personliga intervjuer med syfte 
att i varje intervju verkligen ta till vara vad varje enskilt företag har haft att 
tillföra vår undersökning. Genom de personliga intervjuerna har närheten till 
våra källor och den starka kopplingen till en kvalitativ metod tydliggjorts. 
Den kvalitativa metoden har även blivit självklar då vi enbart har genomfört 
intervjuer med ett mindre antal företag och satsat på att gå på djupet med 
dessa för att skapa en så stor förståelse som möjligt.   
 

3.4 Datainsamlingsmetod  
 
Att samla in data är ett viktigt steg i forskningsprocessen. Först och främst 
måste beslut fattas kring vad det är för data som behövs. Det görs en 
åtskillnad mellan två olika sorters data, primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är data som samlas in genom att man själv gör en observation 
medan sekundärdata är data som samlas in genom redan nedskrivna 
dokument (May, 2001). Vi har använt oss av såväl sekundärdata som 
primärdata i vår uppsats. Vår undersökning har baserats på kvalitativa 
intervjuer vilket har lett till insamling av primärdata då intervjuerna har 
inneburit nya observationer för vår del. Sekundärdatan har utgjorts av 
insamlad data från redan tryckta böcker, lagtext, vetenskapliga artiklar samt 
tidningsartiklar. De vetenskapliga artiklarna har utgjort den viktigaste källan 
för insamling av sekundärdata och artiklarna har sökts i databaserna Science 
Direct och Business Source Premiere. Sökorden som har använts har varit 
”Sarbanes-Oxley Act” och ”Section 404”. 
 
3.5 Litteraturöversikt 
 
Den litteratur som har använts i uppsatsen har, när det gäller SOX, i 
huvudsak bestått av relevanta vetenskapliga artiklar som har behandlat lagen 
och sektion 404 om intern kontroll. En viktig informationskälla i de avsnitt 
som behandlar SOX och hur lagen reglerar intern kontroll har även varit 
Johanssons rapport från år 2006, ”Amerikansk lagstiftning – Hot eller 
möjligheter för ISO:s ledningssystemsstandarder”. Johansson, som arbetar 
på Sighard Consulting, har gjort rapporten på uppdrag av SIS – Swedish 
Standards Institute. I avsnitten om Koden har en huvudsaklig källa för 
information varit Bolagsstyrningskollegiet och i avsnittet som behandlar 
intern kontroll har rapporter och kompendier utgivna av de stora 
revisionsbyråerna samt FARs bok ”Testa den interna kontrollen och 
redovisningen” använts i stor utsträckning. Vidare har relevanta artiklar ur 
Balans, vilken är en tidskrift som ges ut av intresseorganisationen FAR SRS, 
till viss del använts och information ifrån de stora revisionsbolagens 
hemsidor har utgjort ett viktigt inslag i vår teoretiska referensram. 



   

23 

3.6 Undersökningens upplägg och genomförande 
 
Det praktiska tillvägagångssättet vid genomförandet av undersökningen har 
utgjort en viktig del av arbetet med vår uppsats och därför behandlas det i ett 
eget avsnitt. Till att börja med kommer det nedan att ges en redogörelse för 
den intervjumetod som använts och varför intervjumetoden varit att föredra i 
undersökningen. Därefter följer en förklaring till hur vi gått tillväga när vi 
gjort urvalet av respondenterna. 
 
3.6.1 Intervjumetod 
 
Den kvalitativa undersökningen har genomförts genom så kallade 
djupintervjuer, då det är den sorts intervju som passar kvalitativa 
undersökningar bäst. Djupintervjuer är ickestandardiserade och antingen 
ostrukturerade eller halvstrukturerade till sin karaktär. Vi har använt oss av 
den helt ostrukturerade formen av djupintervju vilken tenderar att likna ett 
vanligt samtal och går ut på att vi har låtit intervjupersonerna associera 
mycket fritt kring ett av oss valt ämne (Bryman, 2001). 
 
Förberedelser inför ostrukturerade intervjuer görs inte genom att en mängd 
frågor sätts upp. Istället ställs en intervjuguide upp i vilken de teman som 
ska diskuteras tas upp. Intervjuguiden syftar till att säkerställa att det område 
som avses att utredas följs samt att se till att intervjun lämnas med 
information som är relevant för undersökningen (Hartman, 2004). Den 
intervjuguide som vi har sammanställt återfinns i bilaga 2. 
 
3.6.2 Urval av respondenter 
 
Vår undersökning har genomförts i fyra svenska företag nämligen SKF, 
Volvo, Stena och Ericsson, vilka vi redan innan uppsatsskrivandet började 
visste var företag som berördes av reglerna i SOX. Några andra gällande 
omständigheter än att företagen berörs av reglerna i SOX har inte haft någon 
betydelse för vår undersökning och har därför inte heller beaktats vid urvalet 
av respondenter. Vi har till exempel genomfört en intervju med ett företag 
som inte är noterat i vare sig Sverige eller USA men som ändå omfattas av 
SOX genom att de har ett obligationslån i USA. Eftersom företaget inte är 
noterat i Sverige behöver det inte följa den svenska Koden och det vi 
sammanställt i figur 1, ”Reglering av intern kontroll i svenska företag”, kan 
därför inte direkt appliceras på företaget. Det har dock som sagt inte spelat 
någon roll för undersökningen av hur företag upplever uttalandet om den 
interna kontrollen.  
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Att vi valt att genomföra fyra intervjuer beror på att vi anser att det inom 
gränsen för dessa fyra intervjuer har getts utrymme för såväl 
samstämmigheter som motstridigheter i företagens uppfattningar om 
problemområdet. Vår grundtanke var att i så stor utsträckning som möjligt 
genomföra våra intervjuer i form av personliga möten med en anställd inom 
företaget med kunskap om problemområdet. I personliga möten ges störst 
närhet till respondenten och en möjlighet för oss som intervjupersoner att 
tolka utöver vad respondenten säger genom att vi även görs uppmärksamma 
på respondentens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det visade sig dock i två 
av fyra intervjuer bli aktuellt med telefonintervjuer då respondenterna i dessa 
två fall inte hade möjlighet att träffa oss personligen.  
 
3.7 Bearbetnings- och analysmetod 
 
De intervjuer som har genomförts har sammanställts var för sig i 
empirikapitlet i ett upplägg som följer intervjuguidens utformning. I 
analysen har det som framkommit i de olika intervjuerna sedan ställts mot 
den teoretiska referensramen och det har även gjorts en jämförelse mellan de 
olika intervjuerna. Vi vill genom det visa på överensstämmelse samt 
avvikelse mellan vald teori och vår empiri samtidigt som vi vill belysa 
återkommande och motsatta åsikter bland respondenterna.  
 
3.8 Validitet och reliabilitet  
 
Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. 
Validitet å sin sida är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det 
man vill att den ska mäta eller beskriva (Bell, 1995). Reliabiliteten i vår 
undersökning kan ifrågasättas i viss mån då vi inte kan uttala oss kring om 
resultatet av undersökningen hade blivit detsamma om vi hade vänt oss till 
fyra andra företag än de vi har intervjuat. Vi kan inte heller veta om 
resultatet av undersökningen hade blivit detsamma om vi hade intervjuat fler 
företag. Vi tror dock inte att vår undersökning saknar reliabilitet då vi anser 
att fyra intervjuer är tillräckligt för att kunna dra slutsatser. Även om 
reliabiliteten kanske inte är den starkaste tror vi att vår uppsats innehåller en 
desto högre grad av validitet då vår undersökning har grundat sig på 
djupintervjuer där vi som intervjuledare har styrt intervjuerna. Vi har 
därigenom kunnat säkerställa att vi fått information inom de områden vi har 
tänkt undersöka.  
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3.9 Källkritik 
  
Enligt Bell (1995) görs en åtskillnad mellan extern och intern källkritik. 
Extern kritik innebär att en källa ifrågasätts medan intern kritik innebär att 
en källas innehåll ifrågasätts. I vår uppsats har vi till största delen använt oss 
av källor som får anses ha en hög grad av tillförlitlighet så som lagtext och 
vetenskapliga artiklar. Vi har dock även bland annat använt oss av artiklar ur 
Balans vilket har aktualiserat begreppen intern och extern källkritik. Vid 
upprättandet av vår uppsats tror vi dock att risken för eventuella fel har 
minskats genom att vi många gånger har använt oss av olika källor som 
tillhandahåller samma information. Som exempel kan nämnas att vi dels har 
studerat SOX sektion 404 utifrån själva SOX-lagstiftningen på SECs 
hemsida och dels även studerat sektionen utifrån vad som framkommit i de 
vetenskapliga artiklarna.  
 
I vår uppsats har vi även använt en hel del Internetkällor. Att 
Internetkällorna nästan uteslutande har utgjorts av revisionsbyråernas samt 
Bolagsstyrningskollegiets hemsidor anser vi dock har minskat den osäkerhet 
som annars vanligtvis förknippas med Internetkällor. Dessa hemsidor 
uppdateras ofta och sköts av personer med stor kunskap inom området.  
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4. Empirikapitel 
 
I kapitlet presenteras de intervjuer som genomförts med fyra svenska företag 

som berörs av reglerna i SOX. Kapitlet inleds med en redogörelse över hur 
vi har gått tillväga vid uppställandet av empirin varpå det redogörs för 

intervjuerna. 

 
4.1 Tillvägagångssätt 
 
Empirikapitlet har ställts upp genom att intervjuerna presenteras var och en 
för sig i den ordning vi genomförde dem. De två första intervjuerna, med 
Volvo och SKF, genomfördes i form av personliga intervjuer medan intervju 
tre och fyra, med Stena samt Ericsson, genomfördes i form av 
telefonintervjuer. Gemensamt för tillvägagångssättet vid alla fyra 
intervjuerna var att vi utgick ifrån en intervjuguide, se bilaga 2, med teman 
som var intressanta utifrån vad vi ville undersöka. Intervjuguiden hade 
funktionen av ett stöd för oss som intervjuledare men beroende på vad som 
framkom i varje enskild intervju tillät vi i viss utsträckning samtalet att ta 
olika form. Varje intervju spelades in med bandspelare och intervjuerna 
skrevs först rent i sin helhet varpå vi valde ut det som var viktigt för vårt 
problemområde. De relevanta delarna av intervjun delades in under rubriker 
som ställts upp utefter intervjuguiden och redogörs för nedan. 
 
4.2 Intervju med Sara Clomén och Mikael Andersson, 
SKF 
 
SKF grundades i Göteborg år 1907 och har idag 40 000 anställda. Företaget 
finns representerat i över 150 länder och är världens ledande leverantör av 
produkter samt tjänster inom områdena lager och tätning. SKF berörs av 
SOX då företaget under en längre period var noterade på Nasdaq och då 
företaget sedan denna tid har kvar ett gammalt obligationslån i USA. 
Intervjun på SKF genomfördes den 17 april år 2007 med Sara Clomén som 
är Internal Control Coordinator (ICC) på SKF Sverige AB. Intervjun 
kompletterades via telefon med ett antal frågor som besvarades av Mikael 
Andersson som är Manager Group Audit i SKF-koncernen.  
 
4.2.1 Allmän uppfattning om Sarbanes-Oxley Act i företaget 
 
När SOX-lagstiftningen trädde ikraft i USA år 2002 började SKF genast 
arbetet med att implementera lagen i koncernen och det var Clomén som 
arbetade som lokal projektledare för SKF Sverige under 
implementeringstiden. Det som enligt Clomén är den största skillnaden med 
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SOX jämfört med den gamla revisionssynen är att SKF inte längre enbart 
fokuserar på balans- respektive resultaträkningen utan att företaget nu tittar 
på hela den process som bygger upp siffrorna i årsredovisningen. Det nya 
synsättet innebär att företaget tittar på hela processen, från att någonting 
köps in hela vägen till att det blir en siffra någonstans, istället för att enbart 
fokusera på slutresultatet.  
 
Enligt Clomén har SKFs inställning till SOX varit att implementeringen av 
lagstiftningen fick kosta vad den kosta ville eftersom företaget var tvunget 
att vara ”compliant”. Även om företaget har haft den här inställningen till 
lagen påpekar dock Clomén att SOX har medfört extrema kostnader för 
företaget samtidigt som SOX formaliakrav har upplevts som tunga och 
omständliga. Många inom företaget upplever SOX-regelverket som bra men 
de menar att lagen är krånglig och formell. Oavsett åsikter om SOX i 
företaget kommer SKF enligt Clomén troligtvis att avregistrera sig från SEC 
under våren år 2007.  
 
4.2.2 Åsikter i företaget om parallella regler om intern kontroll 
 
I SKFs årsredovisning för år 2006 kan utläsas att företaget tillämpar den 
svenska Koden men enligt Clomén pratar de inte så mycket om Koden i 
samband med arbetet kring den interna kontrollen.  Clomén menar att SOX 
innehåller de mest stränga regler ett företag kan följa och inom SKF menar 
de att om de följer de stränga kraven som finns i SOX så följer de även 
reglerna i Koden. Clomén menar dock att de inom företaget är väl medvetna 
om de krav som finns i Koden och att de måste följa dessa.  
 
4.2.3 Sektion 404 och arbetet med intern kontroll i företaget 
 
Clomén menar att de inom SKF upplever det som att de alltid har haft en bra 
intern kontroll och att de inte är säkra på hur mycket den har förbättrats i och 
med att företaget tvingats följa reglerna i SOX. SKF Sverige är en fullscope-
enhet vilket innebär att de uppfyller alla de krav som sektion 404 ställer. 
Enligt Clomén är sektion 404 den del inom SOX som SKF har arbetat mest 
med både vad gäller bedömningen av företagets interna kontroll och 
ledningens uttalande om denna. Vid arbetet med den interna kontrollen 
använder sig SKF av COSOs ramverk för intern kontroll. Ramverket består 
av fem olika byggstenar vilka är kontrollmiljö, riskbedömning, information 
& kommunikation, kontrollåtgärder samt övervakning & uppföljning. Inom 
kontrollmiljön är det väldigt viktigt vilka etiska värderingar som finns inom 
företaget. Finns det inga bra etiska värderingar inom företaget menar 
Clomén att det inte är av någon betydelse om företaget följer upp en liten 
detalj i organisationen utan det är det budskap som förmedlas från toppen 
som är det viktiga. Riskbedömning innebär hur SKF gör sina 
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riskbedömningar för externa samt interna risker och det är något som 
Clomén menar att företaget har arbetat mycket med. Kontrollåtgärder utgörs 
av de kontroller som SKF utför medan information & kommunikation 
innebär att SKF kommunicerar information på ett korrekt sätt. Vad gäller 
övervakning & uppföljning tittar företaget på styrsystemet och ser till att 
detta är ett effektivt kontrollverktyg.  
 
Grunder för bedömningen kring den interna kontrollen 
 
Enligt Clomén fokuserar SKF på tre delprojekt i arbetet med den interna 
kontrollen. Projekten är dokumentation av finansiella processer och 
kontroller, entity level controls samt IT general controls. Mycket av arbetet 
med kontrollerna menar Clomén sker på en central nivå eller genom ett 
samarbete mellan central och lokal nivå. 
 
Dokumentation av finansiella processer och kontroller 

 
I delprojektet behöver SKF i första hand identifiera de processer som 
företaget ska arbeta med samt se till vilka kontroller som ska användas. SKF 
Sverige har enligt Clomén arbetat väldigt mycket med att identifiera 
företagets kritiska processer och utifrån de kritiska processerna har de sedan 
sett till vilka kontroller som måste finnas i processen för att täcka in de risker 
som finns. När SKF har kommit fram till att de har en risk samt en kontroll 
som täcker risken tittar de på om de kan leva upp till kontrollen. Om 
företaget inte kan leva upp till kontrollen har de något som de kallar för ”en 
issue” och det är något som SKF i så fall måste åtgärda. I en och samma 
process kan det enligt Clomén finnas flera olika kontroller och samma 
kontroll kan finnas på flera olika ställen som ett återkommande 
kontrollmoment. Företaget väljer kontroller genom att de ställer ett antal 
frågor, så kallade ”what can go wrong questions”, och genom att titta på vad 
det är som kan hända i processen. I processen kan det finnas ett antal 
nyckelkontroller som måste uppfyllas för att processen ska godkännas och 
det är dessa nyckelkontroller som SKF framförallt har arbetat med att 
kartlägga. Varje process har en ansvarig och alla kontroller har i sin tur en 
ansvarig som ser till att kontrollen fungerar. 
 
Efter att företaget har planerat kontrollerna och efter att kontrollerna har 
dokumenterats måste de testas. Vid ett test blir utfallet antingen fail eller 
pass och när utfallet blir fail måste SKF titta på hur allvarligt felet är och 
åtgärda det. Clomén menar att testningen av SKFs kontroller har bestått av 
två oberoende test. Det ena testet har utgjorts av företagets eget test, ett så 
kallat ”Management test”, där de internt har tolkat resultatet av testen medan 
det andra testet har utgjorts av en oberoende revisorsgranskning. Under 
första kvartalet år 2006 utförde Ernst & Young management testningen som 
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gick ut på att alla SKF Sveriges cirka 140 nyckelkontroller testades. Vid 
testomgången fick ungefär 60 % av SKF Sveriges kontroller fail. Alla de 
kontroller som fick fail testade SKF Sverige sedan om tills de fick pass och i 
slutet av år 2006 var det enbart en av företagets kontroller som fick fail. 
KPMG utförde i slutet av år 2006 tester på 75 % av alla SKFs kontroller och 
även den testningen visade på ett tillfredställande resultat. På grund av den 
höga kostnaden för att utföra varje test har företaget arbetat med att minska 
antalet kontroller och idag har SKF Sverige ungefär 70-80 kontroller.  
 
Entity level controls 
 
Entity level controls kan enligt Clomén sägas utgöra de viktigaste 
kontrollerna enligt SOX. Som exempel på kontroller nämner hon att 
företaget tittar på om de anställda följer SKFs riktlinjer och policys. 
Ytterligare ett exempel på en entity level control är när företaget kontrollerar 
om personalen har rätt kompetens för att kunna utföra sitt arbete. Vid en 
jämförelse mellan entity level controls och kontrollerna i de två andra 
delprojekten menar Clomén att entity level controls är svårare att testa och 
bevisa. Eftersom det är svårt att dokumentera bevis för kontrollerna har de 
inom SKF varit tvungna att ta fram särskilda attestinstruktioner vad gäller 
entity level controls. Precis som testerna som utfördes i delprojekt ett har 
även dessa kontroller visat på ett bra resultat för SKF. 
 
IT general controls 

 
Kontrollerna i det här delprojektet är enligt Clomén grunden för hela SKFs 
verksamhet. Clomén menar att det är viktigt för företaget att ha trygga 
system att arbeta i och samtliga anställda som har tillgång till en dator har 
varit tvungna att genomföra ett IT security awareness-program. Programmet 
har mätts genom att SKF har följt upp hur många av de anställda som har 
genomfört det. På SKF har de även tagit bort flera gamla behörigheter som 
enligt Clomén har ”skräpat” i systemet vilket har lett till att företaget har 
rensat i alla system samtidigt som de har implementerat en helt ny process 
för att söka och underhålla behörigheter.  Även IT-kontrollerna har visat ett 
bra resultat för hela SKF-koncernen.  
 
Organisatoriska förändringar i och med införandet av SOX sektion 404 
 
I arbetet med implementeringen av SOX sektion 404 har det skapats en hel 
del roller såsom processägare respektive kontrollägare vilka är ansvariga för 
olika processer och kontroller. Många av dessa personer arbetar på 
ekonomiavdelningen men det finns även process- respektive kontrollägare 
inom andra delar av organisationen. Clomén menar att det är många personer 
på SKF som har varit involverade i arbetet med SOX och kraven i sektion 
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404 och det har även krävts nyanställning av en person som enbart arbetar 
med lagen, särskilt de krav som sektion 404 ställer på företaget.  
 
SKF är en relativt slimmad organisation som under en längre tid har låtit 
personalen utföra sina arbetsuppgifter självständigt. Exempelvis har de på 
ekonomiavdelningen en redovisningschef som har gjort mycket av sitt arbete 
på egen hand utan att någon har kontrollerat vad han har gjort. Clomén 
menar att utgångspunkten i SOX är att det inte går att lita på någon och på 
grund av SOX får SKF inte längre låta personalen utföra sitt arbete helt 
självständigt utan det måste finnas fyra ögon på allting som händer. SOX 
och arbetet med sektion 404 har även lett till organisatoriska problem i 
företaget då SKF innan de omfattades av lagen kunde ge anställda ansvar för 
något som SOX nu tar ifrån dem. Övergången till att följa SOX har 
dessutom inneburit att SKF i samband med arbetet med den interna 
kontrollen har fått arbeta mycket med formalia och att visa bevis för allt de 
gör på företaget. Enligt lagen måste SKF bland annat kunna bevisa att de har 
utfört en kontroll och Clomén menar att kravet på att alltid kunna bevisa allt 
är nytt i företaget.  
 
Åsikter om sektion 404 i företaget 
 
SKF har upplevt såväl fördelar som nackdelar med sektion 404. Clomén 
menar att företaget med hjälp av SOX och sektion 404 lättare har kunnat 
driva igenom förändringar som hade varit svåra att få igenom utan lagen 
samtidigt som SOX och arbetet med sektion 404 har lett till att företaget har 
varit tvunget att ”städa upp” i datasystemen. En konsekvens av lagen har 
dock varit att flera av de anställda har fått mindre behörighet och därmed 
inte längre känner sig betrodda att genomföra vissa uppgifter. Enligt Clomén 
kan SKFs åsikt om sektion 404 sammanfattas som att företaget anser att 
arbetet med den interna kontrollen är nödvändigt men de är inom företaget 
negativt inställda till kraven på formalia.   
 
4.2.4 Sektion 404 och arbetet med intern kontroll i framtiden 
 
Clomén menar att SKF i framtiden troligtvis inte kommer att omfattas av 
reglerna i SOX, och därmed inte heller av reglerna i sektion 404, utan att de 
istället kommer att följa SKF Internal Control Standards (SICS). Detta är 
standarder som SKF själva tagit fram för att, trots en planerad avregistrering 
från SEC, bevara den interna kontroll som har skapats med hjälp av SOX. 
Implementeringen av sektion 404 har tagit mycket tid och pengar i anspråk 
och Clomén menar att det inte är något som de nu bara vill kasta bort. Vid 
skapandet av företagets egen standard har kraven i såväl SOX som Koden 
beaktats. Kodens regler måste SKF leva upp till i sina egna standarder 
eftersom de är ett noterat företag som måste följa Koden. Genom att även 
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beakta de strängare reglerna i SOX tror SKF att de har bra förutsättningar att 
i framtiden bemöta hårdare regler kring intern kontroll i Sverige och övriga 
Europa. SKFs egna standarder kommer alltså även fortsättningsvis att 
innebära höga krav på den interna kontrollen i SKF med det enda undantaget 
att det kommer att finnas en större frihet för företaget kring hur de väljer att 
följa kraven. Framöver kommer det troligtvis även bli så att de på SKF utför 
tester mellan bolagen och skapar intern testning i större utsträckning än idag.  
 
Andersson menar att en effekt av att SKF har behövt anpassa sig till sektion 
404 och göra uttalandet om den interna kontrollen är att det kommer ske en 
fortsatt ökning och förbättring av den interna kontrollen inom företaget. Det 
även om SKF inte längre kommer att vara registrerat hos SEC och övervakas 
av dessa.  
 
4.2.5 Uttalandet om intern kontroll enligt sektion 404 
 
Enligt Andersson kommer SKF i framtiden inte att göra något uttalande om 
företagets interna kontroll eftersom SKF med största sannolikhet inte 
kommer att omfattas av SOX. Därmed aktualiseras uttalandet om intern 
kontroll endast för 2006 års räkenskaper. Även om SKF hade en bra intern 
kontroll redan innan de omfattades av SOX och sektion 404 ställdes det krav 
på en förbättring av företagets rutiner för att uttalandet om den interna 
kontrollen skulle möjliggöras. Enligt Andersson har kravet på att ledningen 
måste uttala sig om den interna kontrollen i företaget även lett till en ökad 
dokumentation kring arbetet med den interna kontrollen. Att de på SKF har 
behövt göra ett uttalande om den interna kontrollen har enligt Andersson 
varit bra på så sätt att företaget har fått förbättrade rutiner men samtidigt har 
uttalandet i och med anpassningen till sektion 404 inneburit väldigt mycket 
arbete.  
 
4.2.6 Påverkan av uttalandet om den interna kontrollen på aktieägarna 
 
Andersson tror inte att uttalandet om den interna kontrollen kommer att ha 
någon påverkan på företagets intressenter. Då SKF endast är noterat i 
Sverige har företaget främst svenska aktieägare och att de skulle läsa 
företagets amerikanska rapportering tycker Andersson låter långsökt. 
Andersson menar dessutom att SKF är ett stort företag som har lagt ner 
mycket arbete på den interna kontrollen och därmed även lyckats göra ett 
uttalande utan brister. Andersson menar att uttalandet för de företag som inte 
har några brister i den interna kontrollen kommer att se nästan likadant ut 
med den enda skillnaden att bolagsnamnet är ett annat och därmed kommer 
uttalandet enligt honom inte vara så intressant för intressenterna.  Andersson 
tror inte heller att ett uttalande, som säger att det finns brister som företaget 
behöver åtgärda, har någon inverkan på intressenterna utan han menar att 
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intressenterna endast skulle påverkas av ett orent uttalande om bristerna hade 
utgjorts av fundamentala fel i den interna kontrollen.    
  
4.3 Intervju med Gun-Britt Larsson, Volvo  
 
Volvo grundades år 1927 och koncernen är idag en av världens ledande 
leverantörer av kommersiella transportlösningar. Volvokoncernen består av 
de åtta helägda dotterbolagen Volvo Lastvagnar, Renault Trucks, Mack 
Trucks, Volvo Bussar, Anläggningsmaskiner, Volvo Penta, Volvo Aero och 
Financial Services vilka alla utgör olika affärsområden inom Volvo. 
Koncernen innefattar även sex affärsenheter som arbetar med att utveckla 
och leverera komponenter till Volvokoncernen. Koncernen har drygt 83 000 
anställda varav 75 % arbetar inom de produktrelaterade affärsområdena och 
resterande inom de sex affärsenheterna som syftar till att stödja koncernens 
affärsområden. Aktien är noterad både på Stockholmsbörsen och på Nasdaq i 
USA och då Volvo är noterat på en amerikansk börs omfattas företaget av 
reglerna i SOX. Intervjun på Volvo genomfördes den 18 april år 2007 med 
Gun-Britt Larsson som är chef för intern kontroll i koncernen.  
 
4.3.1 Allmän uppfattning om Sarbanes-Oxley Act i företaget  
 
Enligt Larsson var det när SOX antogs i USA år 2002 ingen som egentligen 
förstod vad lagen handlade om eller vad exakt den skulle komma att 
innebära för Volvo som företag. Volvo har varit noterat på amerikanska 
börsen sedan 1960– 70-talet och anledningen till att företaget vid denna 
tidpunkt valde att notera sig i USA var, enligt Larsson, antagligen att det 
redan då var en fördel att finnas på den amerikanska börsen eftersom Volvo, 
särskilt Volvo Personvagnar, länge varit stora i USA. Larsson menar att det 
är en fördel att finnas på börsen i USA eftersom Volvo har många kunder 
där men det största skälet till varför ett företag vill vara noterat på en börs är 
oftast för att få tillgång till kapital, investerare och aktieägare. Volvo som ett 
globalt företag, som var så pass stort i USA, behövde helt enkelt tillgång till 
de enormt mycket större kapitalmarknaderna än vad Sverige och Europa 
kunde erbjuda. Antagligen fanns det vid tillfället för noteringen på den 
amerikanska börsen inga tankar på att det 40 år senare skulle innebära att 
Volvo skulle omfattas av en reglering som SOX, men enligt Larsson hade 
det inte spelat någon roll. När det gäller SOX har det aldrig varit en fråga om 
Volvo ska följa regelverket eller inte. Budskapet från Leif Johansson, VD i 
Volvokoncernen, och ifrån koncernledningen över huvud taget har varit 
väldigt tydligt om att Volvo alltid har och alltid skall ligga på topp när det 
gäller intern kontroll vilket är en stor del av SOX regler. Detta ska 
demonstreras och Volvos avsikt ska aldrig kunna komma att ifrågasättas i de 
här sammanhangen.  
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Larsson menar att det kan konstateras att implementeringen av SOX har varit 
mycket mer kostnadskrävande samt resurskrävande än vad Volvo hade 
kunnat tro och hon uttrycker det som att även om de inom företaget 
egentligen inte trodde någonting när SOX-lagstiftningen först kom till så har 
det blivit väldigt mycket mer. SOX är en oerhört väsentlig fråga för 
koncernen och det är viktigt att vid sidan av höga kostnader och mycket 
arbete med regleringen även se till att SOX blir någonting som Volvo drar 
nytta av bland annat genom att företaget uppnår effektiva processer samt 
synergieffekter.  
 
4.3.2 Åsikter i företaget om parallella regler om intern kontroll 
 
I Volvos årsredovisning för år 2006 kan utläsas att Volvo tillämpar Koden 
och att de under perioden 1 januari - 31 december i princip inte avvek från 
någon av de regler som varit tillämpliga under perioden. När det gäller 
arbetet med den interna kontrollen menar Larsson dock att de i företaget inte 
direkt pratar om Koden. Inom Volvo har de utgått från att om de lever upp 
till reglerna i SOX så lever de även upp till reglerna i Koden och Larsson 
menar att om ett företag har SOX på plats med såväl sektion 302 som 
sektion 404 då har de inga problem med Kodens regler för intern kontroll. 
Koden handlar enligt Larsson bara om att kunna ge ett omdöme om den 
interna kontrollen utan att det ställs krav på att det ska ske på ett speciellt sätt 
medan SOX ställer mer detaljerade krav.  
 
När det diskuteras andra regleringar kring den interna kontrollen än SOX 
menar Larsson dock att det kan finnas en viss risk i sammanhanget. Även 
EU håller på att ta fram regler för hur företag ska visa att de har en mycket 
god information externt, mot aktieägare och andra intressenter. Larsson 
menar att om det börjar bli för många olika regleringar kring samma område 
kan det självklart komma att bli problem, i dagsläget ser Larsson dock som 
sagt inga problem med att följa såväl SOX som Koden. Eventuella framtida 
regleringar från EU är dock ingenting som Volvo oroar sig för utan företaget 
ser på det med tillförsikt. Enligt Larsson fungerar Sverige i allmänhet på 
samma sätt som övriga Europa och kommer det europeiska regler är det stor 
chans att Sverige redan anpassat sig till dem genom Koden. 
 
4.3.3 Sektion 404 och arbetet med intern kontroll i företaget 
 
Larsson menar att en stark intern kontroll inte är något som har uppstått i 
Volvo i och med implementeringen av SOX regler utan att intern kontroll är 
något som alltid har varit viktigt för Volvo och som de alltid har varit 
duktiga på. Larsson menar att Volvo när det gäller sektion 302 länge legat 
långt framme genom att de har anammat en mängd olika policys samt en 
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uppträdandekod. Inom Volvo finns en ”bibel” som benämns ”Financial 
Policys and Procedures” i vilken det bland annat redogörs för sektion 404 
och sektion 302. På företaget ställs det krav på att alla chefer känner till det 
som behandlas i boken och Larsson menar att boken är en del i den interna 
kontrollen. I boken förklaras bland annat COSOs ramverk för intern kontroll 
och den innehåller även ett avsnitt som heter ”The Volvo SOX approach” 
där det tydliggörs hur Volvo angriper samt behandlar områdena i SOX. 
Jämfört med tidigare är det SOX-avsnitten och det faktum att intern kontroll 
lyfts fram på ett lite annorlunda sätt som är det nya i boken.  
 
Inom Volvokoncernen arbetar de ofta i nätverk och samma sak gäller SOX 
och dess regler om intern kontroll. Nätverket kring SOX består av tolv 
personer som är utplacerade på olika business units samt business areas och 
som är ansvariga för den interna kontrollen inom olika delar av koncernen. 
De tolv personerna rapporterar direkt till Larsson angående den interna 
kontrollen samt SOX och Larsson träffar dem löpande, cirka fyra gånger/år, 
på konferenser där de går igenom saker som har hänt. Beroende på business 
areans storlek är arbetet med den interna kontrollen olika stort. Volvo 
Lastvagnar som är den största business arean har åtta personer som arbetar 
med intern kontroll medan Volvo Aero, som är avsevärt mycket mindre, har 
en person som arbetar med den interna kontrollen. Totalt finns det 50 
personer inom Volvokoncernen som arbetar med intern kontroll, och då 
gäller det inte enbart intern kontroll enligt SOX utan arbetet med intern 
kontroll i ett lite vidare perspektiv. Larsson menar dock att man lugnt kan 
säga att det under de två senaste åren i princip mest handlat om SOX 
eftersom det är så mycket arbete med lagen.  
 
Grunder för bedömningen kring den interna kontrollen 
 
Volvo är uppdelat genom att det finns 13 dokumenterade processer i 
företaget och 60 % av resultat- respektive balansräkningen i scope. De 13 
processerna samt de 60 % av balans- och resultaträkningen innefattar 43 
juridiska bolag av totalt 280 vilket kan tyckas lite men då det handlar om de 
stora bolagen täcks ändå 68 % av balans- respektive resultatkontona in. 
Dokumentering och kontrollering sker bland annat med hjälp av 
nyckelkontroller men även i vanliga kontroller. Volvo arbetar även med ett 
SAP-verktyg som heter ”Management internal control” i vilket alla 
nyckelkontroller finns registrerade. I programmet finns status på de olika 
kontrollerna, test samt testplaner och det anges om kontrollerna är godkända 
eller inte. Det här utgör enligt Larsson grunden när det gäller bedömningen 
av SOX sektion 404 och det rör sig om ett mycket detaljerat underlag som 
även externrevisorerna har tillgång till när de ska göra urval för revision. 
 
Organisatoriska förändringar i och med införandet av SOX sektion 404 
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Enligt Larsson har arbetet med att följa SOX regler för intern kontroll 
inneburit en del förändringar i Volvos organisation. Ett exempel på en 
organisatorisk förändring i och med införandet av sektion 404 är att det 
tidigare bara funnits en avdelning där det arbetats med såväl intern kontroll 
som intern revision. I och med de omfattande kraven på intern kontroll i 
SOX har det dock de två senaste åren krävts separata avdelningar för de båda 
områdena då det inte längre varit tillåtet att blanda dem. Uppdelningen har 
inneburit att ytterligare ett nätverk ritats upp parallellt med internrevisionen 
för att på så sätt få ett oberoende mellan begreppen.  
 
De stora krav på formell dokumentation som finns i SOX sektion 404 har 
även lett till att arbetssättet i företaget har förändrats. Larsson exemplifierar 
det genom att konstatera att Volvo har väldigt bra rutiner samt regler men att 
det upptäckts att dessa inte alla gånger följts. Larsson menar att personalen 
ofta arbetar nära personer de känner sedan flera år tillbaka och att de 
anställda ofta kontaktar dessa personer för att be om hjälp med en uppgift 
som denna person lätt ordnar åt dem. Så här får de enligt Larsson inte göra, 
allting skall dokumenteras samt refereras och det ska loggas vem som gör 
vad. På det här området hade Volvo ett antal kontroller som de fick arbeta 
ordentligt med både angående kontrollerna men även vad gäller att utbilda 
anställda så att de skulle känna till reglerna och förstå varför de fanns. I 
samband med det hade Volvo under hösten år 2006 ett väldigt intensivt och 
omfattande arbete med det som kallas IT General Controls (ITGC) vilket 
berör alla lösenord och accesstillgängligheter i företaget. Larsson menar att 
om en anställd har slutat på företaget får det till exempel inte ligga kvar 
lösenord så att denna person kan ta sig in i systemen Ett intensivt arbete 
genomfördes också när det kommer till vem som får beställa förändringar i 
systemen när det gäller förändringsrutiner. Larsson menar att det är väldigt 
viktigt att de inom Volvo alltid är noggranna med utbildning, kontrollering 
samt testning och SOX har gjort en stor nytta när det gäller det här genom att 
både medvetenheten och kvalitén har ökat. Det här är ett exempel på hur 
Volvo upptäckte att de inte levde som de trodde och att de hade något som 
de var tvungna att åtgärda vilket gjordes genom att företaget satte in ett 
åtgärdspaket.  
 
Larsson tycker att det är positivt att SEC har gett ut en ny vägledning 
angående hur ledningen skall bete sig i efterlevandet av sektion 404. 
Tidigare har det bara funnits anvisningar kring hur revisorerna ska arbeta 
kring sektion 404 och att det inte har funnits några anvisningar kring hur 
ledningen ska arbeta har lett till att revisorerna har krävt att de också arbetat 
utefter revisorernas riktlinjer. I och med SECs nya vägledning finns det ett 
mycket friare utrymme för hur ledningen kan arbeta med sektion 404 vilket 
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gör att Volvo fortsättningsvis antagligen inte behöver vara riktigt lika rigida 
och lägga ner lika mycket grundarbete.  
 
Åsikter om sektion 404 i företaget 
 
Det som är positivt med SOX sektion 404 är, enligt Larsson, att Volvo får en 
strukturerad intern kontroll samtidigt som det är positivt att de inom 
företaget ser väldigt god potential att använda kraven i SOX för att få 
effektivare processer. Det som är negativt med lagen är att SOX och sektion 
404 har kostat väldigt mycket att implementera. På grund av att företaget har 
haft dessa höga kostnader är det, som tidigare nämnts, väldigt viktigt att nu 
efter implementeringsarbetet arbeta med att uppnå kostnadseffektivitet.  
 
4.3.4 Sektion 404 och arbetet med intern kontroll i framtiden 
 
Nästa steg och utmaning nu när Volvo tagit sig igenom år 2006 och arbetet 
de då hade med att bland annat uppnå efterlevnad av reglerna i sektion 404 
är att verkligen se till att de använder det som har skapats på ett bra sätt för 
att därmed uppnå effektivitet i företagets processer. Ytterligare ett mål är att 
se till att de gör på samma sätt inom hela Volvokoncernen vilket är viktigt 
framför allt när det gäller den finansiella rapporteringen då det skulle 
innebära ett mer rationellt arbetssätt på redovisningssidan att ha samma 
kontroller. Enligt Larsson skulle det även leda till kortare ledtider och en 
större säkerhet.  
 
SECs nya vägledning och det friare utrymmet för ledningen att bestämma 
hur de vill arbeta med sektion 404 innebär för Volvos del att företaget i 
framtiden kommer att koncentrera den detaljerade sektion 404 mer kring 
området finansiell rapportering. Larsson menar att Volvo egentligen bara 
kommer att välja att ha nyckelkontroller där de får in material från 
försystemen kring resultat- och balansräkningen.  Idag har Volvo relativt 
många operativa nyckelkontroller som ligger långt ut i de operativa leden 
vilket företaget vill ändra på och istället ha ett färre antal nyckelkontroller 
som är betydligt starkare. Genom att koncentrera nyckelkontrollerna till den 
finansiella rapporteringen kan företaget i princip omöjliggöra att 
felaktigheter uppstår i den finansiella rapporteringen. Volvo behöver inte 
heller arbeta lika långt ut i leden och engagera lika många människor i 
arbetet kring den interna kontrollen vilket innebär att företaget blir mer 
kostnadseffektivt. Larsson menar att det är de här tankarna de har inom 
Volvo och som de kommer arbeta med under det fortsatta år 2007. Det finns 
även en tanke kring att se över kontrollmålen för att se hur de kan göras mer 
specifikt riktade mot resultat- respektive balansräkningen och därmed inte 
lika operativa som de från början gjordes. Larsson menar att det faktum att 
de i företaget i början inte förstod vad SOX egentligen handlade om innebar 
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att de spände över ett alldeles för brett spektrum och missade att intern 
kontroll enligt SOX handlar om intern kontroll över finansiell rapportering. 
De tappade den här sista biten och la i princip samma tyngd på hela 
operationen vilket gjorde att Volvo fick väldigt många kontroller i de flesta 
delarna av organisationen, något som de nu vill ändra på inom företaget. 
 
Som tidigare nämnts är det efter de stora kostnaderna i samband med 
implementeringen av sektion 404 väldigt viktigt att uppnå 
kostnadseffektivitet i sammanhanget. Larsson berättar att Volvo till exempel 
har som mål att testning ska kunna utföras med hjälp av egen personal 
istället för att konsulter och revisorer ska behöva tas in för arbetet vilket på 
sikt kommer att innebära mindre kostnader. Larsson berättar att de avsätter 
mycket tid för att utbilda ”testare” och målet är att testandet ska bli ett 
löpande arbete som ingår i det dagliga arbetet. 
 
4.3.5 Uttalandet om intern kontroll enligt sektion 404 
 
Larsson menar att Volvo i uttalandet om den interna kontrollen inte har sagt 
något som de inte kan stå för. Volvo har gjort ett rent uttalande vilket 
innebär att de i sitt uttalande visar på en mycket god intern kontroll som inte 
behöver åtgärdas på några punkter.  Då Volvo har gjort ett rent uttalande 
förväntar företaget sig inte några särskilda effekter på börsen, vare sig 
positiva eller negativa. Börsreaktionerna i USA, även vad gäller negativa 
uttalanden, har enligt Larsson dessutom visat sig vara väldigt små. Det som i 
så fall kan sägas ha aktualiserats i amerikanska företag som inte kunnat göra 
rena uttalanden är att ett antal ekonomichefer har avskedats, det gäller 
framför allt i mindre amerikanska företag. Larsson menar att det inte finns 
någon formell mall för hur ledningen, enligt sektion 404 i SOX, ska göra 
uttalandet om den interna kontrollen utan att det är mycket upp till företaget. 
Det är dock väldigt vanligt och till stor hjälp att storföretag ofta pratar med 
varandra och dessutom har Volvo haft stor hjälp av sin juristavdelning 
angående upprättandet av uttalandet om intern kontroll. I Volvos 
årsredovisning finns även ett avsnitt som heter bolagsstyrning, vilket i och 
för sig inte berör SOX så mycket men som behandlar intern kontroll, och 
Larsson menar att det har varit behjälpligt att titta i detta för att få idéer till 
hur de ska uttrycka sig i uttalandet. 
 
Uttalandet om den interna kontrollen råder det en neutralitet kring i Volvo. 
Larsson tror inte att det är någon som tycker något speciellt kring det utan 
bedömningen av den interna kontrollen görs och om det sedan behöver göras 
ett externt uttalande kring denna eller inte har ingen betydelse. Då det som 
sagt inte finns någon formell blankett som de måste följa utan uttalandet görs 
som de inom företaget själva anser passar är det inte några större problem. 
En jämförelse med vad som funnits i Volvos årsredovisning de senaste fyra-
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fem åren, i alla fall i avsnittet om bolagsstyrning, visar att det inte är så 
mycket ytterligare som framkommer genom uttalandet om den interna 
kontrollen.  
 
4.3.6 Påverkan av uttalandet om den interna kontrollen på aktieägarna 
 
Larsson menar att Volvos intressenter måste vara medvetna om att Volvo är 
ett SOX-bolag.  De flesta vet att SOX innebär stränga samt detaljerade regler 
vilket gör att intressenter ofta känner sig trygga med att veta att företag följer 
SOX. Larsson ser dock ingen koppling mellan uttalandet om intern kontroll 
och en ökad öppenhet gentemot bolagens intressenter då det rör sig om 
information som redan tidigare funnits i årsredovisningen. Det handlar 
snarare om att visa på att de inom företaget är medvetna om sin interna 
kontroll och hur den fungerar eller eventuellt om det finns saker som 
behöver åtgärdas. Larsson menar att Volvo alltid har haft en väldigt öppen 
årsredovisning och uttalandet kommer inte att leda till att Volvo visar någon 
ytterligare information. Larsson menar att även om deras uttalande inte hade 
varit rent hade de, även utan uttalandet enligt sektion 404 i SOX, visat på det 
i årsredovisningen eftersom det enligt Larsson ingår i den vanliga finansiella 
revisionen att ta upp den här typen av frågor. 
 
Larsson tror inte att aktieägarna, eller andra intressenter för den delen, 
kommer att reagera på något särskilt sätt på uttalandet om den interna 
kontrollen. Vad som däremot skulle kunna vara en nackdel för storföretagen 
är om SEC gör ett negativt tillkännagivande vilket skulle kunna aktualiseras 
utifrån den rapport som Volvo för varje räkenskapsår gör till SEC. I så fall 
går SEC ut i en börsrapport och uppmärksammar detta vilket skulle väcka 
stor uppmärksamhet. Det lilla uttalandet om den interna kontrollen tror 
Larsson dock som sagt inte att vare sig aktieägare eller andra intressenter 
läser så noggrant utan hon tror att de är mer intresserade av siffrorna i 
balans- respektive resultaträkningen. 
 
4.4 Intervju med Mikael Stenvaller, Stena  
 
Verksamheten som Stena bedriver består av ett flertal olika affärsområden 
och inom koncernen har de 8045 anställda. De sju affärsområdena inom 
Stenakoncernen är Stena RoRo, Stena Bulk, Northern Marine, Stena 
Drilling, Stena Line, Stena Property samt Stena Finance. Stenakoncernen ägs 
av familjen Olsson och familjen är även ägare till två andra koncerner vilka 
är Stena Metallkoncernen och Stena Sessan-koncernen. Stena har aldrig varit 
noterat på amerikansk börs utan företaget berörs av SOX-regelverket då de 
har ett obligationslån i USA. Intervjun genomfördes i form av en 
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telefonintervju den 25 april år 2007 med Mikael Stenvaller som är Head of 
Corporate Governance inom Stenakoncernen.  
 
4.4.1 Allmän uppfattning om Sarbanes-Oxley Act i företaget 
 
När SOX kom till och Stena fick reda på att de omfattades av lagen var den 
första reaktionen att de blev lite förvånade att de berördes av det omfattande 
regelverket bara genom att de hade ett obligationslån i USA. Stenvaller 
menar att anledningen till att Stena tog ett obligationslån i USA var att de 
ville låna pengar och att de ville komma åt den stora kapitalmarknaden i 
USA.  
 
Inom Stena varierar uppfattningen kring SOX. Stenvaller menar att de på 
ekonomifunktionen har haft en ganska positiv inställning till lagstiftningen 
då de har fått möjligheten att arbeta igenom sina rutiner. Tidigare har de 
enligt Stenvaller inte arbetat igenom rutinerna inom företaget på samma sätt 
men då det nu är ett krav menar han att företaget har tvingats ta sig tid till 
det. Den nackdel som enligt Stenvaller har upplevts som störst med SOX är 
att lagen har tagit väldigt mycket tid i anspråk.  
 
4.4.2 Åsikter i företaget om parallella regler om intern kontroll 
 
Stenakoncernen följer inte den svenska Koden. Anledningen är att företaget 
inte är noterat på en svensk börs och därmed behöver företaget inte följa 
Koden vilket Stenvaller menar att Stena inte heller har valt att göra.  
 
4.4.3 Sektion 404 och arbetet med intern kontroll i företaget 
 
Efter att SOX trätt i kraft och det stod klart att Stena omfattades av lagen 
satte företaget genast in en projektgrupp som började arbeta med lagen. 
Stenvaller berättar att han sitter med i en hel del nätverk där han har kunnat 
se hur bland annat Volvo och SKF har arbetat med SOX samt sektion 404. 
Stenvaller menar att de på Stena inte har arbetat lika detaljerat som många 
andra företag. Stena la sig istället, redan från början, på en lite lägre nivå 
både vad gäller hur många och hur omfattande kontroller företaget valde att 
ha. Stenvaller menar att det i och med SOX samt sektion 404 krävdes ett 
införande av flera kontroller som de inom Stena inte förstod meningen med. 
Efter en diskussion med företagets revisorer drog Stena slutsatsen att det 
skulle komma att ske en förändring av vad de inom företaget ansåg vara 
alltför detaljerade regler och företaget gjorde därför en chansning genom att 
redan från början ha ett mer allmänt förhållningssätt till SOX regler. I och 
med den nya vägledning som SEC har gett ut kring hur ledningen i företag 
ska arbeta med sektion 404, där det ges en större frihet för företag att själva 
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välja hur de vill arbeta med sektionen, menar Stenvaller att Stenas chansning 
har visat sig vara ett väldigt bra drag.  
 
Stena följer COSOs ramverk för den interna kontrollen och Stenvaller menar 
att de inom företaget har arbetat väldigt mycket i ett program som heter 
Work-shop när de gått igenom sina processer. Arbetet i Work-shop menar 
han har bidragit till att de anställda har tvingats dela sina erfarenheter och att 
de därigenom har fått en ökad förståelse för vad andra inom företaget gör i 
de olika processerna.  
 
Grunder för bedömningen kring den interna kontrollen 
 
I arbetet med den interna kontrollen tittar Stena på balans- respektive 
resultaträkningen och delar in dessa i olika processer och företaget ser även 
till vilka processer som har mynnat ut i de poster som finns med i balans- 
respektive resultaträkningen. Utifrån det sätts sedan en mängd kontroller upp 
för varje enskild process och vissa av dessa kontroller utgör så kallade 
nyckelkontroller, vilka är kontroller som företaget tycker är viktigast utifrån 
den riskanalys som de har gjort. När Stena gör sin bedömning av företagets 
interna kontroll börjar de med att testa nyckelkontrollerna. Efter att de har 
testat nyckelkontrollerna går ett test-assessment-team igenom hela testningen 
och tittar på vilka områden som företaget behöver åtgärda. Teamet tittar 
även på om det finns kontroller som kan effektiviseras eller om det rentav 
finns kontroller som inte fyller någon funktion och som företaget därmed 
kan ta bort.  Test-assessment-teamet tittar enbart på företagets 
nyckelkontroller och enligt Stenvaller får varje process innehålla maximalt 
tio nyckelkontroller. Gruppen för även dokumentation över alla tester och all 
dokumentation sker enligt Stenvaller i företagets intranät.  
 
Organisatoriska förändringar i och med införandet av SOX sektion 404 
 
Som tidigare nämnts la sig Stena redan från början på en ganska enkel nivå 
när det gäller arbetet med såväl SOX som helhet som arbetet med den 
interna kontrollen vilket till viss del har bidragit till mindre organisatoriska 
förändringar än i många andra företag. Stenvaller menar dock att SOX samt 
sektion 404 har medfört ett omfattande arbete kring företagets rutiner och då 
framförallt rutinerna på ekonomiavdelningen. På Stena har de även varit 
tvungna att se över sina IT-system och IT-accesser i hög grad vilket också 
har bidragit till ett ändrat arbetssätt. Ytterligare en förändring som SOX har 
medfört är att företaget har upptäckt flera ställen inom organisationen där de 
har kunnat implementera fler IT-lösningar och där de tidigare har arbetat 
mycket manuellt. SOX och sektion 404 här även bidragit till en ökad 
dokumentation inom företaget vilken idag sker på ett lite annorlunda sätt än 
vad den gjort tidigare. Stenvaller menar bland annat att de dokumenterar alla 
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analyser mer än tidigare när dessa inte gavs lika stor uppmärksamhet. På 
företaget har de även arbetat fram fler processbeskrivningar och sett till att 
det mesta finns dokumenterat på papper.  
 
Åsikter om sektion 404 i företaget 
 
Stenvaller menar att det råder olika uppfattningar i företaget om SOX 
sektion 404. Han menar att det är positivt att företaget har tvingats arbeta 
igenom sina rutiner vad gäller den interna kontrollen samtidigt som han 
tycker att det är positivt att det på vissa ställen har kunnat implementeras fler 
IT-lösningar. Precis som SOX som helhet har dock sektion 404 inneburit 
otroligt mycket arbete för företaget.   
 
4.4.4 Sektion 404 och arbetet med intern kontroll i framtiden 
 
Enligt Stenvaller löper Stenas obligationslån på ett visst antal år framöver 
och det är oklart hur länge företaget kommer att fortsätta vara registrerade 
hos SEC och därigenom tvingas följa SOX samt sektion 404. Stenvaller 
menar att det finns vissa restriktioner för hur Stena kan amortera av 
obligationslånen och om de vill lösa lånen i förtid måste de lösa dem med 
större kostnader. Som det är nu behöver Stena följa SOX åtminstone så länge 
de har kvar lånen i USA. Stenvaller menar dock att även om de skulle slippa 
SOX-lagstiftningen i framtiden skulle företaget ändå fortsätta att följa flera 
delar av lagen då den skapar mervärde i koncernen.  
 
4.4.5 Uttalandet om intern kontroll enligt sektion 404 
 
Vad gäller uttalandet om den interna kontrollen behöver Stenas ledning inte 
göra det förrän år 2007 då företaget är en non-accelerated filer. Även om de 
på Stena ännu inte har gjort uttalandet om företagets interna kontroll menar 
Stenvaller att de inom Stena tycker att det är positivt att göra uttalandet då de 
genom uttalandet får en genomgång av organisationen och en bättre 
medvetenhet internt. Stenvaller menar att företagets interna kontroll har 
förbättrats mycket i och med sektion 404 vilken utgör grunden för uttalandet 
om den interna kontrollen.  
 
4.4.6 Påverkan av uttalandet om den interna kontrollen på aktieägarna 
 
Stena ägs, som tidigare nämnts, av familjen Olsson vilka också äger alla 
aktierna i företaget. Stenvaller menar att familjen Olsson redan vet allt om 
företaget utan att de, i form av företagets enda aktieägare, behöver se ett 
uttalande kring den interna kontrollen som dessutom bara kommer att 
publiceras i USA. Stenvaller menar att det i USA annars har konstaterats att 
orena uttalanden kring den interna kontrollen kan ha en viss påverkan på 
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företagens aktieägare och andra intressenter men att påverkan inte har varit 
lika stor som man från början hade trott.  
 
4.5 Intervju med Peter Johrén, Ericsson  
 
Ericsson grundades år 1876 och är en ledande leverantör av 
kommunikationsnät med tillhörande tjänster. De är även leverantörer av 
teknikplattformar för mobiltelefoner och genom sitt joint venture med Sony 
Ericsson är företaget också ett av de ledande leverantörerna av 
mobiltelefoner. Ericsson är, förutom att de är noterade i Sverige, även 
noterade på den amerikanska börsen Nasdaq och de omfattas därigenom av 
SOX. Intervjun genomfördes i form av en telefonintervju den 26 april år 
2007 med Peter Johrén som är internrevisionschef för hela 
Ericssonkoncernen.  
 
4.5.1 Allmän uppfattning om Sarbanes-Oxley Act i företaget 
 
Ericsson har varit noterat på Nasdaq sedan i början på 1980-talet och 
anledningen till att företaget vid denna tidpunkt valde att notera sig i USA 
var, enligt Johrén, att de ville komma åt den amerikanska kapitalmarknaden. 
Johrén menar att Ericsson också alltid haft många utländska ägare vilket 
bidrog till att det var intressant för företaget att notera sina aktier på den 
amerikanska börsen.  
 
Johrén menar att SOX är ett väldigt brett regelverk som innebär att 
företagets styrelse och ledning samt dess revisorer måste arbeta på ett visst 
sätt vad gäller ett flertal områden. Enligt Johrén råder det en blandad 
uppfattning om SOX inom företaget. Eftersom Ericsson är en stor koncern, 
med en omfattande verksamhet, som redan innan SOX kom till hade väldigt 
högt ställda krav på sig själva till exempel vad gäller den finansiella 
rapporteringen, har företaget inte upplevt SOX regler som underliga. När 
SOX kom till för ett antal år sedan var företaget redan ”compliant” i flera av 
SOX olika delar genom att den svenska aktiebolagslagen sedan länge ställt 
en del av de krav som gjordes gällande i SOX. Den amerikanska 
bolagslagstiftningen var, enligt Johrén, betydligt tunnare än den svenska och 
SOX innebar därför egentligen en större förändring i amerikanska företag än 
i svenska. Vissa krav i SOX gick även emot den svenska aktiebolagslagen 
samt EUs regler vilket ledde till att Ericsson, och andra svenska företag, 
undantogs vissa regler i SOX. De ytterligare krav som uppställdes i SOX 
innebar dock inga konstigheter eller större svårigheter för Ericsson att 
anpassa sig till.  
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Enligt Johrén har Ericsson inte haft några problem att leva med de 
omfattande reglerna i SOX och lagen har inte gett upphov till några tankar 
på avnotering från den amerikanska börsen. Om Ericsson skulle välja att 
avnotera sig från den amerikanska börsen skulle det, enligt Johrén, vara på 
grund av andra orsaker som aktualiseras genom att företaget är registrerat 
hos SEC. Johrén menar att SEC har väldigt höga krav på företag genom att 
de ställer många frågor i samband med boksluten, det är väldigt kostsamt 
och rent allmänt en väldigt omfattande procedur att jämte den svenska 
årsredovisningen även hantera en amerikansk rapportering med annorlunda 
regler. Johrén menar att SOX bara är en delmängd av konsekvenserna av att 
Ericssons aktier är noterade på den amerikanska börsen och det är inte SOX 
som upplevs som besvärligast. 
 
4.5.2 Åsikter i företaget om parallella regler om intern kontroll 
 
Ericsson följer inte bara SOX utan även den svenska Koden som började 
gälla år 2005. Det innebär idag inga problem att följa dessa parallella 
regleringar om intern kontroll eftersom SOX innebär strängare krav än 
Koden och lever Ericsson bara upp till kraven i SOX är Kodens krav inga 
problem. Enligt Johrén var det dock krångligt att Koden låg lite före SOX i 
tiden vad gäller uttalandet om den interna kontrollen. Johrén menar att 
kravet på ett uttalande ställdes i Koden redan år 2005 och även om uttalandet 
inte är identiskt det som amerikanska regler nu ställer krävdes det att 
Ericsson såg över hur systemen fungerade. Det innebar inga större problem 
för Ericsson att göra översynen men Johrén menar att det innebar merarbete 
att företaget år 2005 tvingades göra en översyn kring om de levde upp till 
Kodens regler samtidigt som de visste att de snart skulle behöva göra en ny 
översyn för att se om företaget levde upp till de strängare reglerna i SOX på 
samma område. Efter år 2006 när även kraven i SOX sektion 404 gjorts 
klara för Ericsson har det dock genast blivit lättare och det innebär nu, som 
sagt, inga problem att följa såväl den svenska Koden som SOX. 
 
4.5.3 Sektion 404 och arbetet med intern kontroll i företaget 
 
Johrén menar att Ericssons fokus vad gäller reglerna i SOX ligger på sektion 
404 samt innehållet i denna då övriga delar sedan tidigare till stora delar 
redan hanterades på ett bra sätt. Sektion 404 är, enligt Johrén, den sektion 
som behandlar intern kontroll mest och som, i och med implementeringen i 
berörda svenska företag under år 2006, nu är högst aktuell. Johrén menar 
även att sektion 404 är den sektion som har skapat mest arbete för företag att 
anpassa sina processer och dokumentationer efter.  
 
Ericsson har länge haft en omfattande intern kontroll och det har även 
arbetats hårt med IT-kontroller i företaget genom olika accesskontroller. När 
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SOX trädde i kraft år 2002 hade Ericsson redan till stor del utvecklat 
gemensamma processer samt gemensamma system även om de dock har 
förfinats och förbättrats under de senaste åren i och med SOX stränga regler 
kring den interna kontrollen. Ericsson har successivt infört en gemensam 
kontoplan och har huvudsakligen samma ekonomi- samt 
dokumenthanteringssystem över hela verksamheten, oavsett var i världen det 
gäller. Den här gemensamma basen, som många andra bolag saknade, 
utgjorde en stor fördel för Ericsson när de blev konfronterade med sektion 
404 i SOX genom att kontrollerna kunde utformas samt dokumenteras 
centralt och sedan gälla över hela världen.  
 
Grunder för bedömningen kring den interna kontrollen 
 
Ericsson har ungefär 350 kontroller som används av alla koncernens bolag. 
Även om kontrollerna är desamma menar Johrén att de kan utföras på lite 
olika sätt då verksamheterna har olika omfattning. Kontrollerna ligger i 
Ericssons vanliga dokumenthanteringssystem där företaget har i princip all 
dokumentation. Enligt Johrén har det med tiden skett en revidering av 
kontrollerna genom att de kontroller som inte varit till någon nytta har tagits 
bort vilket också lett till att det skett en ökad fokusering på de kontroller som 
direkt påverkar finansiell rapportering. Johrén menar att det även finns 
operativa kontroller inom företaget som är väldigt viktiga. Det kan till 
exempel handla om att ha kontroll på ett projekt och de operativa 
kontrollerna kan nästan anses viktigare än resultat- respektive 
balanskontrollerna då de har en möjlighet att förbättra företagets lönsamhet. 
Kontrollerna kring resultat- respektive balansräkningen är viktiga av 
”compliance-skäl” för att följa riktlinjerna i SOX och för att revisorerna skall 
kunna utföra sin granskning medan de operativa kontrollerna enbart finns till 
för företagets egen skull. Johrén menar att Ericsson har en process genom 
vilken de försöker att på ett tydligt sätt dela upp kontrollerna mellan 
kontroller kring resultat- och balansräkningen och operativa kontroller för att 
det ska göras klart vad revisorerna ska granska.  
 
Ericsson har ett system som heter Risk Navigator som hanterar den löpande 
rapporteringen av SOX 404-kontroller vad gäller två saker. För det första 
rapporteras det in i systemet om det är något som brister i samband med att 
en kontroll utförs, kring vilken kontroll det gäller och vad som är problemet. 
Det kan röra sig om ett gemensamt problem men det kan även handla om ett 
lokalt problem, oavsett vilket försöker Ericsson att komma tillrätta med det 
centralt. För det andra görs det en avbockning i Risk Navigator genom att 
anställda markerar att de kontroller som är ålagda denna person också har 
utförts. Johrén menar att de här kommer in på ansvarsbiten som är viktig i 
SOX. Det genom att de på ett lätt sätt kan gå in i systemet och se vem som 
har gjort vad och om det skulle behövas kan de även söka sig till denna 
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person för en förklaring. Uppstår det något problem i samband med en 
kontroll görs ingen avbockning utan istället ska en avvikelserapport lämnas. 
Johrén menar att Risk Navigator är ett mycket viktigt verktyg för att följa 
upp kontrollerna. 
 
Organisatoriska förändringar i och med införandet av SOX sektion 404 
 
Johrén tycker inte att sektion 404 har inneburit särskilt stora förändringar i 
företaget eftersom Ericsson, som tidigare nämnts, redan uppfyllde många av 
de krav som för många andra företag var nya i och med SOX sektion 404. 
Att Ericsson hade en bra grund att bygga vidare på innebar även att företaget 
hade relativt lätt att anpassa sig till de krav i sektion 404 som Ericsson inte 
redan levde upp till. Det som i så fall kan sägas ha varit den största 
förändringen är de stora dokumentationskraven och de enorma 
formaliakraven vilka till viss del har lett till ett förändrat arbetssätt i 
företaget. Johrén tror dock att det kommer att bli bättre nu i och med den nya 
vägledningen från SEC angående hur ledningen ska arbeta med kraven i 
sektion 404. Enligt Johrén innebär vägledningen en större frihet för 
företagen att själva bedöma vad som är viktigt utifrån företagets egen 
riskbedömning, vilket Johrén också tror kommer att bidra till mindre krav 
vad gäller formalia. 
 
Åsikter om sektion 404 i företaget 
 
Johrén menar att det till stor del råder en positiv attityd inom Ericsson 
gentemot sektion 404. Sektionen har hjälpt företaget att ytterligare förbättra 
en redan god intern kontroll genom att den bidragit till att de inom företaget 
fokuserat mer på området. Det finns inga direkt negativa uppfattningar om 
sektionen även om den kanske kan ha varit mindre önskad av vissa personer. 
Det som enligt Johrén upplevts som jobbigt är de omfattande 
dokumentationskraven och de formaliakrav som, när det gäller vissa 
områden, går väl långt. Inom Ericsson har de ibland haft svårt att se behovet 
av dessa och Johrén menar att han inte förstår hur deras dokumentation 
påverkar hur en extern part gör sin bedömning av företaget. Johrén menar 
också att det, i och med att det inte var riktigt klart från början vad sektion 
404 innebar och vad revisorer samt andra skulle göra, ställdes väldigt höga 
krav på företagen vad gäller efterlevandet av sektionen. Johrén tror att detta 
har bidragit till att företag till en början sköt lite över målet både vad gäller 
sektion 404 och andra delar i SOX. Det har varit ett alldeles för stort fokus 
på formalia medan det till viss del har misslyckats att föra fram det viktiga i 
SOX regler. 
 
4.5.4 Sektion 404 och arbetet med intern kontroll i framtiden 
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Ericsson planerar att i framtiden bygga vidare på det arbete som de nu håller 
på med genom att successivt ta bort sådant som de upptäckt inte är 
nödvändigt. Johrén menar att det upptäckts att vissa kontroller inte var så 
intelligenta när det väl kom till kritan utan att de var omständliga och 
byråkratiska utan att de gav något speciellt i form av en högre säkerhet. 
Ericsson har även som mål att uppnå en större effektivitet i sina kontroller 
genom att gå igenom organisationen och rensa bort vissa kontroller som 
”överlappar” varandra. Johrén menar att det är den här typen av aktiviteter 
som de arbetar med inom Ericsson idag, det vill säga att uppnå en större 
kostnadseffektivitet. Johrén menar att ytterligare en målsättning är att 
fokusera mer på de operativa målen samt se till att företaget även satsar på 
dem och inte bara på de kontroller som kan spåras till resultat- respektive 
balansräkningen vilka kommer att granskas av företagets revisorer. Det är 
enligt Johrén viktigt att inte glömma bort de operativa kontrollerna som finns 
till för företagets egen skull.  
 
4.5.5 Uttalandet om intern kontroll enligt sektion 404 
 
Ericsson gjorde uttalandet om företagets interna kontroll enligt SOX regler 
för första gången i samband med 2006 års räkenskaper och uttalandet 
kommer att publiceras i USA i maj år 2007. Ericsson har dock enligt Johrén 
haft en process på plats sedan flera år tillbaka som gått ut på att hindra fel. I 
processen sker kontroller inte bara av resultat- respektive balansräkningen 
utan även andra upplysningskrav tillgodoses. Alla chefer i koncernens 
dotterbolag och annan ansvarig personal skriver även på en slags 
undercertifiering och intygar att deras verksamhet följer de policies och 
rapporteringsregler som gäller. Johrén menar att Ericssons VD och 
ekonomichef redan sedan länge har varit tvungna att skriva under och intyga 
att företagets rapportering i USA är korrekt och det är därmed ingenting som 
är nytt i och med uttalandet om den interna kontrollen. Johrén tycker inte att 
uttalandet har lett till att företaget visar någon ny information utåt och 
uttalandet har inte heller gett upphov till någon särskild diskussion i 
företaget.  
 
4.5.6 Påverkan av uttalandet om den interna kontrollen på aktieägarna 
 
Johrén menar att de inom företaget egentligen har svårt att se behovet av att 
göra ett uttalande om den interna kontrollen då de inte tror att det gör varken 
till eller från för investerare. Johrén tycker att det handlar om ett subjektivt 
uttalande genom vilket företagsledningen visar att de tror på vad de själva 
gjort och Johrén menar att uttalandet mer har en bäring på ansvarsfrågan 
genom att ledningen tvingas skriva under och intyga något på ytterligare ett 
ställe. Investerare och aktieägare tror han dock som sagt inte påverkas av 
uttalandet, det skulle i så fall röra sig om någon enstaka aktieägare som bryr 
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sig om uttalandet menar Johrén. Det är klart, menar Johrén, att om ett företag 
skulle göra ett orent uttalande där de visade att de hade mycket att åtgärda 
skulle det kanske uppmärksammas mer av aktieägare samt andra 
intressenter. Företaget skulle i så fall visa på en viss svaghet som skulle 
kunna leda till att investerare visar en större tveksamhet till de siffror som 
redovisas. Det har dock inte aktualiserats i Ericssons fall då de har gjort ett 
rent uttalande. 
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5. Analys 
 
I kapitlet analyserar vi insamlat material genom att vi binder samman teori 

och empiri från tidigare kapitel. Kapitlet inleds med ett avsnitt som 
behandlar analysmetod varpå analysen påbörjas. 

 

5.1 Analysmetod 
 
I figur 2 åskådliggörs hur analysen har genomförts. En förklarande text till 
figuren följer nedan. 

 
Figur 2: Analysmetod 

 
I analysen har vi dels jämfört alla intervjuer med varandra för att visa på 
samstämmigheter såväl som motstridigheter bland respondenterna vad gäller 
problemområdet, dels har vi även jämfört det som har framkommit i 
intervjuerna med det material som har samlats in i den teoretiska 
referensramen. Intervjuerna har visat att flera åsikter har varit återkommande 
i intervjuerna och jämförelsen mellan den empiriska undersökning samt den 
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teoretiska referensramen har även visat på överensstämmelse mellan empiri 
och teori. Anledningen till att vi valt att göra analysen på det här sättet är att 
vi anser såväl jämförelser mellan olika intervjuer samt jämförelser mellan 
intervjuerna och den teoretiska referensramen har varit viktiga för att komma 
fram till bra svar på problemfrågorna. Även om det inte går att dra generella 
slutsatser utifrån fyra intervjuer är det viktigt att visa på gemensamma 
åsikter företagen emellan för att kunna förmedla en bild av hur uttalandet om 
intern kontroll enligt sektion 404 upplevs i berörda företag.  
 
5.2 Analys 
 
SOX gäller sedan den 15 juli år 2005 för de flesta svenska företag som är 
noterade på amerikansk börs (Deloitte, 2007). Enligt Johansson (2006) kan 
dock även andra orsaker än en notering leda till att företag i Sverige omfattas 
av SOX, till exempel kan företag ha ett obligationslån i USA och därigenom 
vara registrerade hos SEC. Att svenska företag av olika anledningar berörs 
av den amerikanska SOX-lagstiftningen har tydliggjorts i våra intervjuer. 
Volvo och Ericsson är båda noterade på den amerikanska börsen Nasdaq 
medan Stena samt SKF berörs av SOX genom att de har obligationslån i 
USA.  
 
5.2.1 Bemötande av SOX i intervjuade företag 
 
När SOX trädde i kraft och svenska företag fick reda på att de omfattades av 
den stränga samt detaljerade lagstiftningen ledde detta till olika reaktioner i 
företag. Larsson (Volvo) och Johrén (Ericsson) menar båda att det aldrig var 
en fråga i företagen om SOX skulle följas eller inte. Både Volvo och 
Ericsson är noterade på den amerikanska börsen Nasdaq och eftersom båda 
företagen har många kunder i USA har det aldrig varit tal om att avnotera sig 
från den amerikanska börsen för att undkomma kraven i SOX. Larsson 
menar tvärtom att budskapet ifrån Volvos VD samt koncernledning har varit 
väldigt tydligt när det gäller att SOX är något som Volvo ska efterleva och 
Johrén menar att om Ericsson skulle välja att avnotera sig från den 
amerikanska börsen skulle det inte bero på SOX utan på andra besvärliga 
krav som SEC har på dem. Ericsson särskiljer sig bland våra intervjuer 
genom att de stränga och detaljerade kraven i SOX, enligt Johrén, aldrig har 
upplevts som konstiga eller särskilt krångliga inom företaget. Johrén menar 
att Ericsson även innan SOX trädde i kraft hade väldigt högt ställda krav på 
sig själva, till exempel när det gällde den finansiella rapporteringen, och när 
SOX implementerades var Ericsson redan ”compliant” i många av lagens 
olika delar.  
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För Stena och SKF är situationen en annan då företagen inte är noterade på 
den amerikanska börsen utan omfattas av SOX enbart genom att de har 
obligationslån ställda i USA. Clomén (SKF) menar att när SKF, under våren 
år 2007, får möjligheten att avregistrera sig från SEC och därmed slippa 
undan SOX krav kommer företaget att ta möjligheten. För Stena menar 
Stenvaller (Stena) att de i dagsläget inte vet när det kommer att bli möjligt 
för företaget att avregistrera sig från SEC men att det inte utgör några större 
problem för företaget att, så länge de är registrerade hos SEC, fortsätta att 
följa SOX. Stenvaller menar att Stena, när SOX kom till, valde att ha en 
ganska allmän nivå i företaget vad gällde SOX detaljerade regler eftersom de 
trodde att dessa skulle komma att förenklas. Även Stena kan genom detta 
anses särskilja sig bland våra intervjuer då Volvo, Ericsson samt SKF är tre 
företag som alla, när SOX kom till, gick ut väldigt hårt för att nå upp till de 
stränga samt detaljerade kraven i lagen. 
 
5.2.2 Allmän uppfattning om SOX 
 
Zahng (2007) menar att SOX ur företags synvinkel har ansetts vara såväl 
krånglig som dyr och enligt Alles et al (2004) har det inneburit otroligt 
mycket arbete för företag att implementera samt efterleva lagen. Enligt 
Johansson (2006) har det i svenska företag getts uttryck för såväl positiva 
som negativa åsikter kring lagen då det vid sidan om att lagen har ansetts 
både kostsam och byråkratisk även har ansetts vara en väldigt tydlig 
reglering. Även våra intervjuer har visat att det i företag ges uttryck för såväl 
positiva som negativa åsikter kring SOX. Både Larsson och Clomén håller 
med om att lagen har medfört extrema kostnader samtidigt som Larsson 
menar att implementeringen av SOX till och med har kostat mer än vad 
Volvo från början hade trott. Den nackdel som Stenvaller uttrycker som 
störst med lagen är den tid SOX tar i anspråk och även Larsson samt Clomén 
menar att SOX innebär otroligt mycket arbete. Det är bara Johrén som menar 
att SOX inte har upplevts innebära merarbete i någon större utsträckning då 
Ericsson som är en väldigt stor koncern, med en omfattande verksamhet, 
även utan SOX skulle ha arbetat med mycket stränga samt detaljerade 
interna regler. De positiva åsikterna om SOX som det i våra intervjuer ges 
uttryck för är bland annat att såväl Larsson som Stenvaller menar att lagen är 
någonting som kan utnyttjas för att skapa ett mervärde i företag och en 
allmän uppfattning i alla intervjuer är att det har varit positivt att företagen i 
och med SOX har tvingats göra en grundlig genomgång av sina 
verksamheter.   
     
5.2. Parallella regleringar för intern kontroll  
 
Sedan den 1 juli år 2005 gäller Koden för alla svenska bolag som är noterade 
på svensk börs men även onoterade företag kan välja att följa den 
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(Bolagsstyrningskollegiet A, 2007). Såväl Clomén, Larsson som Johrén 
menar att deras respektive företag följer Koden men eftersom Stena inte är 
noterat på svensk börs behöver företaget inte följa Koden och har inte heller 
har valt att göra det. Koden innehåller bland annat regler kring den interna 
kontrollen (Balans B 2004) och svenska företag som berörs av SOX 
omfattande regler kring intern kontroll måste därför ofta parallellt med SOX 
även följa Kodens regler på området.  Clomén, Larsson och Johrén upplever 
dock inte detta som ett problem då de menar att ett företag som lever upp till 
de stränga kraven i SOX även följer reglerna i den svenska Koden. Johrén 
menar dock att det till en början var krångligt att följa de parallella reglerna 
då Koden låg lite före SOX i tiden. Till exempel ställde Koden krav på ett 
uttalande om den interna kontrollen år 2005 medan det i SOX först år 2006 
ställdes krav på ett uttalande om den interna kontrollen i svenska företag.  
Johrén menar att Ericsson, på grund av att SOX och Kodens krav inte var 
identiska, tvingades göra en översyn av företagets system i två omgångar 
och att det hade underlättat om SOX och Koden från början varit mer 
tidsmässigt samspelta. Enligt Bolagsstyrningskollegiet A (2006) är ett 
uttalande om den interna kontrollen inte längre ett krav enligt Koden då 
oklarheter kring regeln har lett till att kravet tagits bort. 
 
5.2.4 Sektion 404 och arbetet med intern kontroll  
 
Enligt Alles et al (2004) har den stränga SOX-lagstiftningens krav på 
införandet av nya kontrollsystem och upprättandet av dokumentation över 
redan existerande system varit överväldigande för företag vilket får stöd 
genom våra intervjuer. I intervjuerna har en genomgående åsikt varit att 
sektion 404 är den sektion i SOX som har krävt absolut mest av företagen 
både vad gäller tid och pengar. Alles et al (2004) menar dock att det vid 
sidan av höga kostnader och mycket arbete är viktigt att även väga in vad 
som erhålls genom implementeringen av sektion 404 i företag i form av en 
mer trovärdig finansiell rapportering samt en bättre styrning i företag. Såväl 
Larsson, Johrén som Clomén menar att de redan innan SOX sektion 404 
hade väldigt omfattande och bra intern kontroll i sina respektive företag men 
att SOX har bidragit till att företagen fått förbättrade rutiner kring sitt arbete 
på området. Även Stenvaller pekar på det faktum att Stena har fått 
förbättrade rutiner, han är dock ensam om att uttrycka att sektion 404 i SOX 
har bidragit till en nämnvärt större och bättre intern kontroll.  
 
Volvo, Ericsson, Stena samt SKF följer alla COSOs ramverk för den interna 
kontrollen och deras arbete på området får anses relativt samspelt. Generellt 
sett ser det ut på så sätt att företagens verksamheter är uppdelade i ett antal 
olika processer vilka alla innehåller ett antal kontroller. Hur många 
kontroller processerna har beror på vilken risk som är förknippad med 
respektive process och utifrån riskbedömningen görs även ett urval bland 
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kontrollerna genom att företaget väljer ut sina nyckelkontroller. 
Nyckelkontrollerna utgör de viktigaste kontrollerna vilka testas löpande och 
de är oftast koncentrerade till balans- respektive resultatkontroller. Trots ett 
samstämmigt arbete med den interna kontrollen har vi genom våra intervjuer 
gjorts uppmärksamma på några enstaka skiljaktigheter angående företagens 
förhållande till reglerna i sektion 404. Larsson menar att det faktum att det 
inte från början var helt klart vad sektion 404 i SOX handlade om innebar att 
de inom Volvo spände över ett väldigt brett spektrum och missade att 
sektionen handlar om intern kontroll över finansiell rapportering. Detta har, 
enligt Larsson, fått till följd att Volvo har kontroller i alla delar av 
organisationen, varav många är operativa och ligger långt ut i de operativa 
leden. Även Johrén menar att flera företag på grund av att de till en början 
inte förstod kraven i sektion 404 sköt lite över målet vid implementeringen 
av sektionen.  
 
Enligt Devenish-Mills (2007) har det länge saknats riktlinjer för hur företag 
ska göra bedömningen av den interna kontrollen enligt sektion 404 och 
företag har därför länge tvingats följa den kostsamma revisionsstandarden på 
området. Detta är något som både Larsson såväl som Johrén tar upp och 
Johrén menar att revisorernas krav på företagen vad gäller sektionen har 
varit enorma. Enligt Alles et al (2004) bemöttes dock företagens önskan om 
ytterligare riktlinjer genom att SEC i slutet av år 2006 utfärdade en 
vägledning för företagen kring sektion 404. Tanken bakom SECs nya 
vägledning är att erbjuda företagsledningen en möjlighet att skräddarsy sina 
utvärderande åtgärder av den interna kontrollen kring omständigheterna i 
den särskilda organisationen. I våra intervjuer har alla företag visat sig ha en 
positiv inställning till den nya vägledning då de menar att den innebär en 
större frihet för företagen själva att välja hur de vill arbeta med kraven i 
sektion 404. Clomén tycker att det är positivt att det i och med SECs nya 
vägledning blir enklare för företag att avregistrera sig från SEC och Larsson 
och Johrén menar båda att det är positivt att företag får en större frihet att 
själva bestämma vilka kontroller de vill fokusera på. SECs nya vägledning 
tydliggör, enligt Stenvaller, även det lyckosamma drag Stena gjorde när de 
redan från början valde att ha ett relativt enkelt förhållningssätt till reglerna i 
SOX och sektion 404 med färre och inte lika detaljerade kontroller som 
många andra svenska företag som följer SOX.  
 
5.2.5 Organisatoriska förändringar i svenska företag på grund av 
sektion 404 
 
Enligt Johansson (2006) har den specifika anpassningen till SOX och sektion 
404 i Sverige krävt en hel del förändringar i svenska företags organisationer 
för att möjliggöra ett bemötande av de omfattande samt stränga reglerna i 
lagen. Genom våra intervjuer har det framkommit att Volvos, Ericssons, 
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SKFs såväl som Stenas organisation har påverkats av SOX och sektion 404 i 
olika hög grad och påverkan har visat sig på flera sätt. Larsson och Clomén 
är de som i störst utsträckning uttrycker att deras respektive företags 
organisation samt arbetssättet inom organisationen har förändrats i och med 
införandet av sektion 404. Larsson berättar att det inom Volvo, för att 
bemöta kraven i sektionen, har krävts en uppdelning av en avdelning som 
tidigare arbetat med såväl intern kontroll som intern revision i två separata 
avdelningar. Införandet av sektion 404 har enligt Larsson även inneburit att 
flera anställda har fått förändrade arbetsuppgifter i viss mån då de tvingats 
fokusera mycket av sitt arbete kring sektionen. Clomén menar att de 
omfattande kraven i SOX samt sektion 404 har lett till att företaget har 
behövt nyanställa en person som enbart har till uppgift att arbeta med lagen. 
Både Larsson och Clomén menar även att SOX samt sektion 404 har 
inneburit en stor förändring inom deras respektive företag vad gäller 
personalens arbetssätt. Larsson menar att anställda inom Volvo ofta arbetar 
nära och känner varandra sedan tidigare vilket gör att de ofta ”tar en genväg” 
och ringer en gammal bekant för att få hjälp med något. Larsson menar att de 
har arbetat hårt inom Volvo för att ändra på detta då det enligt kraven i SOX 
samt sektion 404 inte får gå till på detta sätt, utan allt som görs ska numera 
dokumenteras och refereras. Clomén pekar på ett liknande problem inom 
SKF där personalen i stor utsträckning har upplevt det som att de på grund 
av SOX samt arbetet med sektion 404 har fått mindre frihet. Clomén menar 
att SKF alltid har gett anställda mycket ansvar och att personalen har arbetat 
mycket självständigt. Enligt Clomén är utgångspunkten i SOX att man inte 
ska lita på någon och SKF har därför i mångt och mycket tvingats revidera 
det tidigare ganska fria arbetet till att det numera alltid ska finnas fyra ögon 
på allting. I och med införandet av SOX regler har SKF även tvingats ta ifrån 
anställda visst ansvar som de tidigare haft.  
 
Även Johrén och Stenvaller menar att införandet av sektion 404 har medfört 
förändringar i deras respektive företags organisationer även om de båda 
menar att det rör sig om mindre förändringar. Johrén menar att anledningen 
till att det inom Ericsson inte har krävts så stora förändringar är att företaget 
redan vid införandet av sektion 404 uppfyllde en del av sektionens krav och 
det var även en stor fördel att Ericsson redan hade gemensamma system 
samt processer. För Stena menar Stenvaller att anledningen till att företagets 
organisation inte har behövt förändras i någon större utsträckning i och med 
införandet av sektion 404 är det faktum att de valde att hålla en enkel nivå 
kring reglerna i SOX samt sektion 404. En förändring i och med införandet 
av sektion 404 menar dock både Johrén samt Stenvaller har varit de stora 
dokumentationskrav och de enorma formaliakrav som företagen har behövt 
införa. Även Larsson och Clomén menar att SOX samt sektion 404 innebär 
att de inom sina respektive företag tvingats arbeta på ett helt annat sätt vad 
gäller dokumentering.   
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5.2.6 Framtida arbete med intern kontroll och sektion 404 
 
Miller och Rittenberg (2005) menar att utmaningar som återstår i samband 
med företags arbete med intern kontroll enligt SOX samt sektion 404 bland 
annat är att få utvärderingen av den interna kontrollen att bli mer effektiv. 
Våra intervjuer har visat att alla, även om Larsson, Clomén såväl som Johrén 
menar att de hade en stark intern kontroll redan innan införandet av sektion 
404, tycker att det är viktigt att ta tillvara det som byggts upp i företagen i 
och med införandet av sektion 404.  Johrén samt Larsson menar att det inom 
deras respektive företag är ett viktigt framtida mål att ytterligare försöka 
effektivisera sina processer för att företagen ska kunna uppnå 
kostnadseffektivitet i samband med arbetet kring den interna kontrollen. 
Larsson menar att ytterligare ett steg inom Volvo för att uppnå 
kostnadseffektivitet är att de håller på att utbilda egna ”testare” för att 
företaget i framtiden ska kunna utföra en större del av sina tester internt 
istället för att tvingas anlita externa testare från revisionsbyråer.  
 
Den nya vägledningen från SEC, som innebär en större frihet för företag att 
anpassa kraven i sektion 404 efter behoven i den särskilda organisationen, 
har haft en stor inverkan hos såväl Volvo som Ericsson vad gäller de 
framtida målen kring företagens arbete med sektion 404 och intern kontroll. 
Larsson menar att de inom Volvo kommer att minska antalet operativa 
kontroller och fokusera på att istället ha många samt starka finansiella 
kontroller för att i princip omöjliggöra att det uppstår fel i de finansiella 
rapporterna. Enligt Larsson finns det också en tanke att inom Volvo se över 
sina kontrollmål för att göra dem mer specifikt inriktade mot resultat- 
respektive balansräkningen. Även Johrén menar att den större friheten i 
SECs nya vägledning är bra då de inom Ericsson kan gå igenom sina 
kontroller och rensa bort de kontroller som företaget anser onödiga. Johrén 
anser dock att även de operativa kontrollerna är väldigt viktiga för företaget 
och att de i framtiden kommer att satsa mycket på kontroller vad gäller den 
operativa sidan och inte bara kontroller vad gäller resultat- respektive 
balansräkningen.  
 
Även Clomén och Stenvaller menar att det är viktigt att också i framtiden 
arbeta för en bra intern kontroll i sina respektive företag. Då SKF enligt 
Clomén inte kommer att fortsätta att omfattas av SOX-lagstiftningen 
kommer arbetet fortsättningsvis att ske utefter SKFs egna standarder för 
intern kontroll, SICS. Clomén menar att standarden kommer att innebära 
fortsatt höga krav på företagets interna kontroll med det enda undantaget att 
företaget får större frihet kring hur de vill följa kraven. Vad gäller Stena 
kommer deras obligationslån i USA att löpa under ytterligare ett antal år och 
Stenvaller menar att de inom företaget inte vet om de i framtiden kommer att 
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fortsätta följa SOX samt sektion 404. Stenvaller menar dock att även om 
företaget skulle undkomma de omfattande kraven i SOX och sektion 404 i 
framtiden skulle Stena ändå fortsätta att följa flera av lagens regler, bland 
annat kring den interna kontrollen, då det skapar mervärde i företaget.  
 
5.2.7 Uttalandet om intern kontroll  
 
Enligt Devenish-Mills (2007) har det i samband med kritiken om brist på 
vägledning kring hur bedömningen av den interna kontrollen enligt sektion 
404 ska ske, även lyfts fram kritik kring bristen på riktlinjer kring hur 
företagsledningen skall göra uttalandet kring bedömningen som sektion 404 
kräver. Lander (2004) menar att det faktum att det inte närmare specificeras 
hur företag ska göra uttalandet om den interna kontrollen har inneburit att 
det lämnats stor frihet för företagen att själva bestämma det. I våra intervjuer 
tar även Larsson upp att det inte finns någon formell mall för hur företag ska 
göra uttalandet men till skillnad från hur det framställs i teorin menar 
Larsson att detta är bra då företagen kan göra lite som de själva tycker. 
Larsson menar även att det är vanligt att storföretag tar hjälp av samt 
kommunicerar med varandra när det gäller flera olika områden och att 
uttalandet om den interna kontrollen enligt sektion 404 är just ett sådant 
område. Den allmänna uppfattningen i våra intervjuer har dock varit att det 
inte är uttalandet om den interna kontrollen som är krångligt utan att det är 
själva bedömningen om den interna kontrollen som är besvärlig. Både 
Johrén och Larsson menar att det råder en neutralitet i deras respektive 
företag kring uttalandet om den interna kontrollen. Larsson menar att 
bedömningen av den interna kontrollen görs och om det sedan behövs ett 
externt uttalande kring den eller inte har liten betydelse. Johrén menar att det 
sedan länge har ställts krav på Ericssons VD samt ekonomichef att 
underteckna och intyga att företagets rapportering i USA är korrekt och att 
det därmed inte är någonting som är nytt i och med uttalandet om den interna 
kontrollen. 
 
SKFs uttalande om den interna kontrollen kommer enligt Andersson (SKF) 
troligtvis endast att aktualiseras för 2006 års räkenskaper eftersom företaget 
under våren år 2007 kommer att försöka avregistrera sig från SEC. Att de på 
SKF har varit tvungna att göra uttalandet om den interna kontrollen menar 
Andersson dock har varit bra då de har varit tvungna att förbättra sina rutiner 
för att kunna möjliggöra uttalandet. Detta är något som även Larsson och 
Johrén pekar på, även om de gör det i samband med redogörelsen för arbetet 
med bedömningen av den interna kontrollen. För Stena aktualiseras inte 
uttalandet om den interna kontrollen förrän år 2007 eftersom företaget är en 
non-accelerated filer. Trots att de på Stena inte har gjort uttalandet ännu 
menar dock även Stenvaller att de inom företaget tycker att det är positivt att 
de på grund av uttalandet tvingas göra en genomgång av organisationen och 
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att de därmed får en bättre intern medvetenhet kring arbetet med den interna 
kontrollen.  
 
5.2.8 Påverkan av uttalandet om intern kontroll på aktieägarna 
 
Frågan kring vilken påverkan uttalandet om intern kontroll kan ha på 
företags aktieägare har aktualiserats i störst utsträckning i intervjuerna med 
Volvo samt Ericsson eftersom de är noterade i USA och har många 
amerikanska aktieägare. Stena är, som vi tidigare nämnt, varken noterat i 
Sverige eller i USA utan är helägda av familjen Olsson och SKF som endast 
är noterat på den svenska börsen och har i huvudsak svenska aktieägare. 
Även åsikter inom Stena och SKF kommer dock att redogöras för nedan. 
 
Enligt Johansson (2006) innebär en satsning i ett bolag som följer SOX en 
mer säker investering än en investering i ett bolag som inte följer SOX då 
företag som följer SOX måste uttala sig i större utsträckning än andra 
företag. Detta leder till en ökad öppenhet i den finansiella rapporteringen och 
en bredare grund för aktieägare att fatta beslut om investeringar på. Även 
Miller och Rittenberg (2005) menar att det är genom reformer av den interna 
kontrollen som företag ges störst möjlighet att förbättra tillförlitligheten i 
den finansiella rapporteringen och att företag som visar utåt att de har ett 
lämpligt system för intern kontroll styrker allmänhetens förtroende samt 
uppmuntrar till investeringar. I våra intervjuer har det dock framkommit att 
företagen har svårt att se att uttalandet om den interna kontrollen skulle ha 
någon påverkan på företagens aktieägare och andra intressenter. Larsson 
samt Johrén menar att de inte ser någon koppling mellan uttalandet om 
intern kontroll och en ökad öppenhet gentemot bolagens intressenter då 
uttalandet endast berör information som redan tidigare funnits i deras 
årsredovisningar. Andersson menar att uttalandet om den interna kontrollen, 
för de företag som inte har några brister i denna, kommer att se nästan 
likadant ut med den enda skillnaden att bolagsnamnet kommer att vara ett 
annat och Andersson tror inte att ett sådant uttalande kommer att vara 
särskilt intressant för intressenterna.  
 
Stena kommer, som tidigare nämnts, inte att behöva göra uttalandet om den 
interna kontrollen förrän år 2007 men i alla de övriga företagen, Volvo, SKF 
samt Ericsson, har det gjorts rena uttalanden om den interna kontrollen. Det 
är dock även en allmän åsikt i våra intervjuer att inte heller ett negativt 
uttalande har särskilt stor påverkan på aktieägare eller andra intressenter. 
Andersson menar att aktieägarna endast skulle påverkas av ett orent 
uttalande om bristerna utgörs av fundamentala fel i den interna kontrollen 
och Johrén menar även han att aktieägarna enbart skulle uppmärksamma ett 
uttalande kring den interna kontrollen om företag visade att de hade väldigt 
mycket att åtgärda. Johrén menar att företaget i så fall skulle visa på en viss 
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svaghet och en större tveksamhet till de siffror som redovisas. Stenvaller 
konstaterar att det i USA, även i företag med orena uttalanden kring den 
interna kontrollen, inte har uppstått en lika stor påverkan på aktieägarna som 
man från början hade trott. Något som Larsson menar skulle ha en större 
påverkan är om SEC skulle göra ett negativt tillkännagivande utifrån den 
rapport som Volvo varje räkenskapsår gör till SEC. Larsson menar att SEC i 
så fall går ut i en börsrapport och uppmärksammar allmänheten om det 
negativa tillkännagivandet vilket skulle väcka stor uppmärksamhet. Det lilla 
uttalandet om intern kontroll tror dock inte Larsson att vare sig aktieägare 
eller andra intressenter läser särskilt noggrant utan hon menar att de är mer 
intresserade av siffrorna i balans- respektive resultaträkningen. 
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6. Slutsatser 
 
Utifrån uppsatsens syfte besvaras våra problemfrågor och uppsatsens 

bidrag presenteras. Vidare förs en avslutande diskussion och kapitlet 
avslutas med förslag på fortsatt forskning. 
 
6.1 Frågeställningarna besvaras 
 
Nedan kommer våra tre problemfrågor att besvaras utifrån det som 
framkommit genom vår studie. Efter att frågeställningarna besvarats visas 
vad uppsatsen kan bidra med för praktiker på området.   
 

• Hur upplever svenska företag kravet att enligt SOX sektion 404 
uttala sig om den interna kontrollen? 

 
I svenska företag upplevs inte uttalandet om den interna kontrollen som 
särskilt besvärligt utan det är själva bedömningen av den interna kontrollen, 
som ligger till grund för ledningens uttalande, som anses innebära mycket 
arbete i företag. Har företag väl gjort en bedömning kring den interna 
kontrollen gör det varken till eller ifrån om företag även behöver ställa upp 
ett uttalande kring bedömningen. Även om det råder en neutralitet i företag 
kring uttalandet om den interna kontrollen ställer sig företag positiva till de 
förbättrade rutiner som erhålls i och med det grundarbete som krävs för att 
göra ett rent uttalande. Det upplevs även som positivt att företag genom 
uttalandet får en intern medvetenhet kring den interna kontrollen genom att 
ledningen, som skriver under uttalandet, tvingas hålla sig uppdaterade kring 
företagets interna kontroll och genom att företagets syn på den interna 
kontrollen tydliggörs för anställda i företaget.   
 

• På vilket/vilka sätt har företag behövt anpassa sin verksamhet 
efter sektion 404 för att möjliggöra uttalandet om intern 
kontroll? 

 
Anpassningen till sektion 404 i företag har krävt en hel del förändringar både 
vad gäller företags organisationer och hur arbetet i dessa bedrivs vilket har 
inneburit stora kostnader. De organisatoriska förändringarna handlar till 
exempel om att företag har behövt sätta upp nya avdelningar och anställa 
mer personal för att kunna bemöta de omfattande kraven i sektionen och 
företag har också implementerat IT-lösningar i större utsträckning än 
tidigare. SOX strikta regler har även lett till att arbetssättet i företag har 
förändrats genom att personalen inte längre får ta lika mycket ansvar och 
arbeta självständigt i lika stor utsträckning som tidigare. I svenska företag 
löses problem enklast genom att en anställd tar kontakt med en bekant i 



   

59 

företaget vilka sedan ordnar problemet sinsemellan men efter en övergång 
till SOX regler får det inte längre gå till på det här sättet. Allt skall refereras, 
dokumenteras och det ska loggas vem som gör vad, något som inte minst 
aktualiseras i företag i det omfattande arbetet med intern kontroll och sektion 
404. 
 

• Vilken påverkan kan uttalandet om den interna kontrollen 
komma att ha på företagens aktieägare? 

 
Många menar att det faktum att företag som följer SOX måste uttala sig i 
större utsträckning än andra företag på ett antal olika områden leder till en 
bredare grund för aktieägarna att fatta sina investeringsbeslut på. Det har 
dock visat sig i USA att uttalandet om den interna kontrollen har haft en 
mindre påverkan på aktieägare än vad som från början förutspåtts och 
svenska företag är inte särskilt bekymrade över vilken påverkan ett uttalande 
kan få på deras aktieägare. Uttalandet om den interna kontrollen kommer 
inte att leda till att företag visar någon ny information i sin amerikanska 
årsredovisning utan det rör sig om fakta som hela tiden har funnits i den 
vilket gör att det externa intresset av uttalandet kan ifrågasättas. Även om 
uttalandet om den interna kontrollen visar att det finns brister som behöver 
åtgärdas tror inte företag att uttalandet kommer att ha någon nämnvärd 
inverkan på företagens aktieägare såvida det inte rör sig om fundamentala fel 
i den interna kontrollen. Det som är av störst intresse för aktieägarna i 
företags årsredovisningar är de siffror som presenteras och det är tveksamt 
om aktieägarna över huvud taget kommer att ta sig tid att läsa uttalandet om 
den interna kontrollen i företaget.  
 
Uppsatsens bidrag 
 
Uppsatsen bidrar med en bild av att implementeringen av SOX sektion 404 
har inneburit oerhörda kostnader för svenska ledande storföretag. Själva 
uttalandet om den interna kontrollen är dock inte någon stor fråga i de här 
företagen utan det är bedömningen av den interna kontrollen som upplevs 
kräva mest arbete och resurser.   
 
6.2 Avslutande diskussion 
 
Precis som framkommit i den teoretiska referensramen, att svenska företag 
kan omfattas av SOX av olika anledningar, har även empirin inkluderat 
svenska företag som av olika anledningar berörs av den amerikanska lagen. 
Två företag har haft sina aktier noterade på den amerikanska börsen medan 
två företag har haft obligationslån ställda i USA och vår studie har i stor 
utsträckning visat på att orsaken till varför svenska företag berörs av SOX 



   

60 

har stor betydelse för hur lagen bemöts i företagen. De svenska företag som 
omfattas av SOX genom att de är noterade på en amerikansk börs har såväl 
aktieägare som marknad i USA och de accepterar att de måste följa lagen på 
ett helt annat sätt än de företag som omfattas av SOX genom att de har 
obligationslån ställda i USA. I företag som bara har obligationslån i USA 
tycks det råda en uppfattning om att det inte är riktigt rättvist att de berörs av 
den omfattande lagen. Företagen har inga eller väldigt få aktieägare i USA 
och de lämnar inte heller någon amerikansk årsredovisning. Ändå måste de 
följa SOX i samma utsträckning som svenska företag som är noterade i USA 
med undantaget att de, istället för att visa efterlevnad av SOX i sin 
amerikanska årsredovisning, lämnar en särskild rapport till SEC. De till viss 
del skilda förhållningssätt som företag på grund av det här har till SOX och 
dess stränga regler har tydliggjorts i vår uppsats och får anses förståeliga. 
 
Oavsett om svenska företag har amerikanska aktieägare eller inte har det 
dock varit en gemensam åsikt i svenska företag att uttalandet om den interna 
kontrollen, tvärtemot vad som framkommit i den teoretiska referensramen, 
inte har någon större påverkan på aktieägare. Eftersom uttalandet om den 
interna kontrollen bygger på information som redan tidigare funnits i den 
amerikanska årsredovisningen förstår inte svenska företag varför uttalandet 
skulle vara av externt intresse. De menar att uttalandet istället, genom att det 
tydliggör bedömningen av den interna kontrollen, är till för att skapa en 
intern medvetenhet inom företaget. Det visar på den största skillnaden 
mellan vad som framkommit i den teoretiska referensramen och empirin och 
även vi ställer oss frågande till vilket externt intresse uttalandet kan ha om 
det inte visar någon ny information. 
 
6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Utifrån ovanstående diskussion skulle det vara intressant att om några år 
undersöka vilken uppfattning som råder i svenska företag om uttalandet om 
den interna kontrollen enligt SOX sektion 404. Om några år kan det ha skett 
en ändring angående vilka svenska företag som måste följa SOX, genom att 
till exempel bara de svenska företag som är noterade i USA måste följa 
lagen, och eftersom uttalandet då har gjorts i några år kan det vara lättare för 
företagen att spekulera kring effekterna av det. Det hade även varit intressant 
att göra en djupare undersökning av en grupp svenska företag som omfattas 
av sektion 404 i SOX, till exempel bara undersöka de svenska företag som är 
noterade i USA och som av den anledningen berörs av lagen. Vidare hade 
det varit intressant att undersöka revisorernas åsikter om SOX, sektion 404 
och uttalandet om den interna kontrollen. 
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Bilaga 1 
 

Begreppsförklaring 
 
Accelerated filers – Ett bolag som har ett offentligt utflöde av det egna 
kapitalet som överstiger 75 miljoner dollar men understiger 700 miljoner 
dollar. Bolaget skall även ha varit registrerat hos SEC i minst 12 månader 
och ha rapporterat in åtminstone en årsredovisning (SC&H Consulting, 
2007).  
 
Attestera – Att skriftligen intyga riktigheten av ett dokument (Carlsson & 
Nygren, 2005). 
 
Bolagsstyrning – Bolagsstyrning handlar om att styra ett bolag på ett sådant 
sätt att ägarnas avkastningskrav på det investerade kapitalet uppfylls 
(Bolagsstyrningskollegiet A, 2007). 
 
Compliant – Ett företag som följer SOX regler är compliant (Johansson, 
2006). 
 
Intern kontroll – En process genom vilken företags styrelse, ledning samt 
annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet om att företagets mål ska 
kunna uppnås så att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, den 
ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig samt att tillämpliga lagar och 
förordningar efterlevs (Severin Danielsson & Lingqvist, 2006).  
 
Kodgruppen – En kommitté tillsatt av regeringen vars uppgift var att göra 
ändringar i det ursprungliga förslaget till Svensk kod för bolagsstyrning. 
Kodgruppen lade sedan fram den slutliga versionen av denna kod 
(Bolagsstyrningskollegiet A, 2007).  
 
Kollegiet – Kollegiet har det övergripande ansvaret för att förvalta Svensk 
kod för bolagsstyrning. Det har även till uppdrag att främja en god 
utveckling av bolagsstyrning i svenska börsnoterade företag 
(Bolagsstyrningskollegiet B, 2007). 
 
Medelsförvaltning – Hur företaget hanterar sina pengar (Molin & Billfalk, 
2005). 
 
Nasdaq – En amerikansk börs där främst teknik- och IT-bolag är noterade 
(Carlsson & Nygren, 2005).   
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Non-accelerated filers – Ett bolag som på balansdagen har ett offentligt 
utflöde av det egna kapitalet som understiger 75 miljoner dollar på sista 
affärsdagen i den senaste halvårsrapporten. Varje år skall detta kriterium 
omprövas för att se att företaget fortfarande ingår i gruppen non-exalerated 
filers (SC&H Consulting, 2007). 
 
Obligationslån – Ett långfristigt lån som lämnas av stat, kommun och 
storföretag (Carlsson & Nygren, 2005). 
 
Sarbanes-Oxley Act – Omfattande amerikansk redovisningslag som antogs i 
USA år 2002 (Alles et al, 2004). 
 
Svensk kod för bolagsstyrning – En kod som reglerar bolagsstyrningen i 
svenska företag och vars syfte är att bidra till en förbättrad styrning av 
svenska bolag (Bolagsstyrningskollegiet A, 2007). 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Som guide för våra intervjuer har följande teman sammanställts: 
 

• En inledande diskussion kring företaget och varför det omfattas av 
SOX regler.  

 
• Företagets positiva och negativa upplevelser kring SOX och 

eventuella tankar på avnotering/avregistrering. Var de i företaget 
beredda på att det skulle kunna ske förändringar åt det håll som det 
har gjort i och med implementeringen av SOX?  

  
• Företagets uppfattning om parallella regler för intern kontroll.  
 
• Företagets praktiska arbete med den interna kontrollen. Hur/på vilka 

grunder görs bedömningen om företagets interna kontroll enligt det 
krav som ställs i SOX sektion 404.  

 
• Positiva och negativa åsikter i företaget kring uttalandet om den 

interna kontrollen. Hur har företaget valt att göra uttalandet utifrån 
vad som kan utläsas i SOX? Vilka, om några, anpassningar har 
behövt ske för att möjliggöra uttalandet?  

 
• Såväl SOX som Koden syftar bland annat till att göra mer 

information tillgänglig för intressenterna i årsredovisningen. Hur 
tror företaget att deras intressenter, särskilt aktieägarna, kommer att 
reagera på uttalandet om intern kontroll i årsredovisningen?   

 
• Framtida arbete med intern kontroll och sektion 404 i företaget. 
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