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FÖRORD 
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Abstract:  
As a direct reaction to the several accounting scandals that happened around 
the shift of the millennium one started to materialize different ideas about 
how to secure financial data. Paul Sarbanes and Michael Oxley's ideas 
resulted in the Sarbanes-Oxley Act (SOX) and become the legislation which 
was approved on the 30th of July 2002. The Act advocates strongly that 
companies have to strengthen their internal controls regarding their financial 
data that forms the basis for their financial reports.  
 
Companies quoted on the American stock market are obligated to follow the 
Act, and the same regulations are acquired also on their subsidiary 
companies. This means that the Act has reached a global effect on the 
financial market including the Swedish companies. The most strenuous for 
the companies has been to adopt the Act. One way is to translate it to 
something that can be applied to the company, a kind of tool. For a company 
to adopt a tool it should have certain kinds of characteristics; it should be 
modern and effective. Tools that are used implementing SOX are Committe 
of Sponsoring Organzations of the Treadway Commission (COSO) and 
Control Objectives for Information and related Technology (COBIT). These 
tool contain management guidelines for how to design the internal control 
and how to follow-up them. To maintain a high security level on the internal 
control has become a question of planning for the management, a process 
which acquires continuous work and follow-up. This has inspired us to study 
companies IT-departments and their effort to follow-up SOX-legislation.  
 
The purpose of this thesis is to analyze management’s ability to translate 
SOX and the follow-up of the regulation to secure the internal control. 
Further the purpose is also to analyze the management’s ability to achieve a 
high level of IT Governance and the contribution to the theory in this 
subject. We have used an abductive and a qualitative method to reach our 
purpose to collect relevant data and this information has then been processed 
by a narrative method. The data is gathered through scientific articles and 
interviews with appropriate (relevant) persons. 
  
The academically contribution with our thesis to the evolution of theory is 
that there are no and there will not be any models for how SOX should be 
implemented into an organisation. Regarding the uniqueness of the 
organisation the management must be efficient and find ways to translate 



SOX to guidelines and policy’s which identifies the organisation. The 
management has frameworks like COSO and COBIT for their support. They 
should strive to have a higher level of IT Governance. 
 
If the company doesn’t live up to the expectations of legitimacy and the 
society’s fashion demand it may bring devastating consequences to the 
survival of the company.   
 
Keywords: Internal Control, SOX, IT Governance, COBIT, COSO, Ideas, 
Institutionalized recipes  
 
 
Sammanfattning: 
Som en direkt reaktion på företagsskandalerna kring millennieskiftet började 
arbetet med att materialisera olika idéer för hur den finansiella datan kan 
kvalitetssäkras. Paul Sarbanes och Michael Oxleys arbete resulterade i 
Sarbanes-Oxley Act (SOX) och kom att bli det regelverk som antogs den 30 
juli 2002. Lagen förespråkar starkt att företagen ska stärka den interna 
kontrollen över de finansiella data som ligger till grund för de finansiella 
rapporterna.  
 
Företag som är noterade på den amerikanska börsen är idag skyldiga att följa 
lagen och detsamma gäller deras dotterbolag i hela världen. Det har inneburit 
att lagen har fått en global betydelse för finansmarknaden och påverkar även 
företag här i Sverige. Det svåraste för företagen har varit att ta till sig lagen. 
Ett sätt har varit att översätta den till något som företaget kan applicera, en 
form av verktyg. För att en organisation ska adoptera ett verktyg ska det ha 
olika egenskaper; bland annat skall det vara modernt och effektivt. Verktyg 
som kan användas vid implementeringen av SOX är Committe of 
Sponsoring Organzations of the Treadway Commission (COSO) och Control 
Objectives for Information and related Technology (COBIT). De här 
verktygen har riktlinjer för hur ledningen ska utforma den interna kontrollen 
samt hur de ska uppföljas. Att bibehålla säkerheten på den interna kontrollen 
har blivit en planeringsfråga för ledningen och en process som kräver 
kontinuerligt arbete och uppföljning. Det här har fört våra tankar till att ta 
reda på hur efterarbetet med SOX-regleringen har skett inom IT-
verksamheten bland företag.  
 
Uppsatsens syfte är att analysera företagsledningars förmåga att översätta 
SOX och uppföljningen av lagen för att säkerställa en god intern kontroll. 
Syftet är även att analysera företagsledningars förmåga att upprätta en god 
nivå av IT Governance samt att bidra för teoriutvecklingen på området. För 
att uppfylla vårt syfte har vi använt oss av en abduktiv och kvalitativ metod 
för att samla in data, datan har sedan bearbetats genom en narrativ metod. De 



data som vi har samlat in har delvis utgjorts av vetenskapliga artiklar och 
intervjuer med relevanta personer.  
 
Vis a vid teoriutvecklingen är det akademiska bidraget med den här att det 
inte finns och inte heller kommer att finnas några modeller för hur SOX ska 
implementeras i en organisation. Utifrån organisationens unika situation 
måste ledningen vara handlingskraftig och översätta SOX till riktlinjer och 
policys som identifierar organisationen. Till hjälp kan ledningen använda sig 
av ramverk som COSO och COBIT. Den bör också sträva efter att ha en hög 
nivå av IT Governance.  
 
Lever företaget inte upp till de legitimitetskrav och mode som samhället 
kräver kan det få förödande konsekvenser och företagets överlevnad kan 
sättas på spel.  
 
Nyckelord: intern kontroll, SOX, IT-styrning/IT Governance, COBIT, 
COSO, idéer, institutionella recept 
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Begreppsförklaring 
 

• ERP – Enterprise Resource Planning, är ett affärssystem som 
integrerar stora delar data och processer i organisationen inom ett 
IT-system. Det som oftast kännetecknas som ett vanligt ERP-system 
är att systemet bara har en databas som lagrar data från olika 
systemmoduler (Wikipedia, 2007). 

 
• CIO – Chief Information Officer, är en chefsbefattning som svarar 

för ett företags interna informationssystem (ibid.). 
 

• CISO- Chief Information Security Officer, är en befattning som 
fokuserar på säkerhetsstrategier gällande informationen inom en 
organisation (ibid.). 

 
• COBIT- Control Objectives for Information and related 

Technology, är ett ramverk för att säkra den interna kontrollen för 
IT-verksamheten inom en organisation (ibid.). 

 
• COSO- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, är ett ramverk för att upprätta och utvärdera ett 
företags interna kontroll kontrollsystem för den finansiella 
rapporteringen (ibid.). 

 
• IT - Information Technology, ett samlingsbegrepp för det tekniska 

möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och 
telekommunikation (ibid.). 

 
• IT Governance, motsvarighet till det svenska ordet IT-styrning 

(ITGI, 2007). 
 
• ITGI- Information Technology Governance Institute (före detta 

ISACF), oberoende normgivare inom IT Governance (ibid.). 
 
• ISACA- Information Systems Audit and Control Association, är en 

internationell organisation för att hjälpa och förbättra granskare av 
företags kontrollsystem (Wikipedia, 2007). 

 
• ITIL- Information Technology Infrastructure Library, är ett 

bibliotek av ”Best practice” med arbetssätt för att strukturera 
organisationen och IT-tjänsterna (ibid.). 

 

 



• Koden – Svensk Kod för bolagsstyrning, är en regelsamling för 
bolagsstyrning gällande samtliga bolag på A- och O-listan (ibid.). 

 
• LIS - Ledningssystem för informationssäkerhet, är en internationell 

standard för IT-säkerhet, benämns även som ISO/IEC 17799 (ibid.). 
 
• OECD – Organization for Economic Co-operation and 

Development, är en internationell organisation som arbetar för 
samarbete mellan industriella länder med representative demokrati 
och marknadsekonomi (ibid.). 

 
• PCAOB –Public Company Accounting Oversight Board, är en 

federal statlig myndighet som har till uppgift att reglera 
revisionsbranschen och ge ut riktlinjer för Sarbanes-Oxley Act 
(ibid.). 

 
• SEC- Securities and Exchange Commission, är en amerikansk 

myndighet som utövar tillsyn over handel med värdepapper (ibid.). 
 

• SOX- Sarbanes-Oxley Act, lagstiftning som syftar till att stärka den 
interna kontrollen over den finansiella rapporteringen (ibid.). 

 
• TQM -  Total Quality Management, är en managementstrategi som 

syftar till att få medvetenhet om kvalitet i hela den organisatoriska 
processen (ibid.). 

 
• Öhrlings PWC – Öhrlings PriceWaterHouseCoopers, är ett av 

världens största revisionsbolag (ibid.).

 



1 Inledning 
I det här kapitlet introduceras läsaren till uppsatsen genom en 
bakgrundsbeskrivning och en fördjupad problemdiskussion, som i sin tur 
leder fram till uppsatsens huvudfråga och de tre delfrågorna. Vidare 
förklaras syftet med uppsatsen och här återfinns också de avgränsningar 
som görs. Uppsatsens perspektiv och empiriska undersökningsområde 
presenteras också. 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Runt millennieskiftet uppdagades ett flertal stora företagsskandaler i USA 
som kom att skaka om finansmarknaden över hela världen. Skandalerna var 
ett resultat av en allt kreativare koncernredovisning bland företagen. 
Kreativiteten innebar bland annat att företag bokförde intäkterna i 
moderbolaget och bokförde kostnaderna i ett formellt inte ägt företag. Etiken 
bland företagsledarna var låg och den offentliga insikten i hur redovisningen 
hade upprättats var låg (Gunnarsson & Nilsson, 2005).  
 
Som en direkt reaktion på företagsskandalerna uppkom idéer om hur 
finansiell data för rapportering ska kvalitetssäkras för samhället. En idé kan 
definieras som intryck som känns igen som former av bilder som sedan kan 
bli materialiserade (formade till objekt eller handlingar) på olika sätt. 
Materialiseringen kan sedan bidra till förändringar, okända objekt framträder 
och kända objekt ändrar sitt utseende. Idén kan sedan utvecklas till en 
institution eller helt försvinna. Utvecklingen till en institution innebär att 
idéerna materialiseras och omsätts till handling genom att handlingarna 
upprepas bildas en institution (Czarniawska & Sevón, 1996). 
 
 Redan innan företagsskandalerna fanns det en materialiserad idé om hur 
finansiell data kunde kvalitetssäkras. Paul Sarbanes och Michael Oxley hade 
redan påbörjat arbetet med materialisering. Den 30 juli 2002 antogs en ny 
lagstiftning som kom att kallas för Sarbanes-Oxley Act (SOX). Lagen syftar 
främst till att stärka den interna kontrollen över den finansiella datan som 
ligger till grund för rapportering. Lagen gäller främst bolag som är noterade 
på den amerikanska börsen men har även fått en global betydelse för 
kvalitén på den finansiella datan. Insamlingen av data för den finansiella 
rapporteringen hos företag är ofta ett komplext redovisningssystem där 
människor och Enterprise Resource Planning system (ERP-system) 
integrerar med varandra. ERP-system har blivit allt komplexare och på grund 
av globaliseringen skickas finansiell data runt jorden för att vara underlag för 
beslutsfattare och intressenter på helt annan ort än var den upprättats. För att 
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säkerställa att finansiell data fortfarande är av god kvalité har kravet på 
företags interna kontroll ökat markant. Globaliseringen har även öppnat upp 
möjligheterna för stora koncerner att förfoga över dotterbolag spridda över 
hela världen (Ernst & Young, 2006).   
 
Regelverket som styr den interna kontrollen i Sverige är bland annat den 
amerikanska SOX sektion 404. Den har kommit att påverka företagen i 
ganska stor utsträckning på ett eller annat sätt och ofta handlar det om 
organisatoriska förändringar och ett förändrat krav på ERP-systemet 
(Gunnarsson & Nilsson, 2005).  
 
SOX förespråkar kraftigt hur Internal Control ska genomsyra 
organisationen. Amerikanska Internal Control har dock en vidare betydelse 
än den svenska översättningen och innebär även styrning av den interna 
kontrollen. Under det senaste decenniet har IT-styrning som internationellt 
kallas Information Technology Governace (IT Governance) kommit att bli 
en allt mer strategisk fråga för ledningen i företagen, där rätt val av IT 
Governance kan komma att ge företaget stora fördelar gentemot 
konkurrenter (ITGI, 2007:1). Att kunna utnyttja teknologin för att komma åt 
korrekt och väsentlig information har det blivit ett aktuellt område och har 
kommit att kallas Business Intelligence (Wikipedia, 2007). 
 

1.2 Problemdiskussion 
SOX-lagen har varit en omdebatterad lagstiftning eftersom det är ett mycket 
komplext regelverk för företagen att implementera på verksamheten. 
Svårigheten har varit hur ledningen ska tolka lagen och vilka förändringar de 
ska genomföra för att kunna säga att de är SOX-överensstämmande. Att inte 
nå upp till kraven för att vara SOX-överensstämmande är något som ger en 
oren revisionsberättelse. Något som i sin tur ger företaget dålig publicitet 
och som kan komma att skada företaget i framtiden (Gunnarsson & Nilsson, 
2005).  
 
Ett sätt att översätta idéer är att använda sig av en översättningsmodell. 
Grundtanken med modellen som Czarniawska (2005) förespråkar är att det 
inte finns någon ursprunglig rörelse eller energikälla. En idé får istället sin 
energi genom att den intresserar individer och intresset laddar den med ny 
energi som i sin tur intresserar andra individer. Översättningen är ingen 
språkvetenskaplig tolkning av en idé utan mer som en förflyttning eller 
förmedling av budskapet. En del idéer transporteras runt under en längre tid 
och urholkas medan andra stannar kvar på samma ställe och översätts till 
modehandlingar. SOX-lagen kan här jämföras med den idé som slutligen 
institutionaliseras och blir en lagstiftning. SOX är inte bara en stor 
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förespråkare av intern kontroll utan lagen är även till för att ge ledningen ett 
större ansvar för företaget eller koncernen som helhet. Det kan vara en av de 
bidragande faktorerna till den omfattande kritik som lagen har mottagit. Ett 
sätt att förenkla lagen på är att översätta den till något som företaget kan ta 
till sig och applicera, en form av verktyg.  
 
För att en organisation ska ta till sig och praktisera (adoptera) ett verktyg 
(recept) ska det enligt Røvik (2000) innehålla fyra egenskaper: det ska vara 
formulerat som ett lätt kommunicerbart budskap för användarna, vara 
lättillgängligt för praktikerna, ha en användarvänlig form och det ska finnas 
en nyttoeffekt i förhållande till resurserna som det kräver. Förutom de här 
egenskaperna ska det även vara accepterat av en större mängd organisationer 
och människor och framstå som ett modernt och effektivt verktyg. 
Adoptionen av recept kan ske utifrån olika perspektiv som 
identitetsutvecklande och legitimitet. Røvik benämner och diskuterar dem 
som imitering och differentiering.   
 
För att implementera SOX på ett effektivt och genomslagskraftigt sätt 
rekommenderar Securities and Exchange Commission (SEC) företagen att 
använda sig av ramverk som till stor del är framtagna i syfte att förenkla 
implementeringen av SOX. Ramverken är framtagna av oberoende 
organisationer med representanter från alla intressentperspektiv. Det 
ramverk som har blivit en grundsten vid implementationen är Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (COSO, 
2007). Det andra rekommenderade ramverket är Control Objectives for 
Information and related Technology (COBIT) som är ett komplement till 
COSO, men endast som komplement vid utformningen av den interna 
kontrollen för IT-verksamheten. COBIT kan även vara ett verktyg för att 
implementera och underhålla IT-styrningen i verksamheten och är även 
designat för att underlätta revisionsarbetet inom IT-området (ITGI, 2007:2). 
Anledningen till att COSO föredras är att COBIT har en för bred och djup 
metodansats som blir alltför komplex att applicera på hela verksamheten 
(Wikipedia, 2007). 
 
Regelverken kräver indirekt att företagsledningar upplåter riktlinjer för hur 
den interna kontrollen ska vara utformad, samt vilka riktlinjer och policys 
som ska finnas för att det kontinuerligt ska efterföljas. Att en gång ha nått 
upp till kraven för den interna kontrollen betyder inte att ledningen sedan 
kan slappna av, utan det är en fortlöpande process som kontinuerligt måste 
underhållas för att nå upp till kraven (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 
2007). I dagens globala samhälle där organisationer har en snabb 
förändringstakt är underhållet av och förståelsen för hur viktigt det är med 
rätt IT-styrning en kritisk faktor. Att bibehålla säkerheten på den interna 
kontrollen har alltså blivit en planeringsfråga för ledningen och en process 
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som kräver kontinuerligt arbete och uppföljning. Det här har fäst 
uppmärksamheten på hur efterarbetet med SOX-regleringen har skett inom 
IT-verksamheten på företag. Efterföljer företagen den tänkta arbetsgången 
för det interna kontrollsystemet som innebär en kontinuerlig uppdatering av 
riktlinjer och policys eller är det något som har lagts åt sidan när det väl 
blivit infört?  
 
Idag finns det redan många studier kring vad SOX har för inverkan på 
organisationer och vilka kraven är för att uppfylla regelverket. Vi finner det 
därför intressant att studera hur det även styr företagens IT-verksamhet. SOX 
har en mycket omdebatterad sektion för hur den interna kontrollen ska ske i 
det här avseendet; SOX sektion 404. Där framgår bland annat att 
organisationen ska ta till sig och utforma processer som är lämplig för intern 
kontroll (ITGI, 2006). Våra tankar och funderingar har därför mynnat ut i 
följande frågeställning inför fortsatt arbete (för en illustration över vägen till 
problemformulering hänvisar vi till bilaga III).  
 

1.3 Problemformulering 
• Hur ser riktlinjerna och arbetssättet ut för det kontinuerliga arbetet 

med att säkerställa god kvalité på den interna kontrollen?  
 
Vi finner det även intressant att formulera följande delfrågor:  
o Hur ser arbetsgången ut och hur förmedlas den här typen av 

förändringar och arbete i organisationen?  
 
o Vilken/vilka metod/er använder sig ledningen av för att 

översätta och sprida idén om SOX? 
 
o Vilket engagemang samt vilka motiv och drivkrafter har 

ledningen för att översätta och sprida idén om SOX? 
 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att analysera företagsledningars förmåga att översätta 
SOX och uppföljningen av lagen för att säkerställa en god intern kontroll. 
Syftet är även att analysera företagsledningars förmåga att upprätta en god 
nivå av IT Governance samt att bidra med teoriutvecklingen på området.  
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1.5 Avgränsning 
I Sverige är det idag endast ett fåtal företag som tillämpar SOX-
lagstiftningen Det här resulterar i att antalet möjliga företag som kan 
intervjuas inte är speciellt stort. Företag av den här typen är oftast belägna i 
storstadsregioner som Stockholm och Göteborg. Vi har avgränsat oss till att 
enbart analysera ett företag i Göteborgsområdet som är tvingat att följa SOX 
på grund av att det är noterat på den amerikanska börsen, samt tre av de stora 
revisionsbolagen.  
 
Vi har även valt att avgränsa oss ifrån hur ERP-systemens infrastruktur och 
tekniska plattform är utformad, för att vi har begränsade kunskaper inom 
området. Även om vi hade kunskapen skulle det vara mycket svårt att sätta 
sig in i hur de olika komponenterna samverkar. Vi tror oss heller inte ha 
möjlighet till det eftersom det oftast är strikta företagshemligheter kring 
företagen. Vi kommer i vår avgränsning att fokusera på hur IT-verksamheten 
inom företaget påverkas av SOX och vilka ramverk som används för att 
uppnå lagen.  
 
Vid inledande studier kring ämnet har vi funnit att det redan existerar 
forskning kring effekterna av implementeringen av SOX och COSO på 
organisationer och den kontinuerliga processen att leva upp till målen. Vi har 
därför valt att fokusera på SOX´s effekter på IT-verksamheten, det vill säga 
hur ramverken fungerar som verktyg för att bygga upp både ERP system och 
organisationen för att tillmötesgå SOX kraven. 
 

1.6 Perspektiv 
Vi har valt tillämpa ett ledningsperspektiv på uppsatsen då vi har funnit att 
intern kontroll främst riktar sig till ledningsnivån. Det samma gäller de olika 
ramverk som finns. Vi tror att det generellt inte finns någon större kunskap 
om det här i många företagsledningar utan att det är en tjänst som köps in av 
konsulter eller annan specialistpersonal vid behov. Därför har vi sökt oss till 
intervjurespondenter som med en omfattande erfarenhet kan ge oss en 
uppfattning om ledningens perspektiv på hur de arbetar och tolkar intern 
kontroll.  
 

1.7 Empiriskt undersökningsområde 
Vi har kontaktat och genomfört intervjuer med personer från de tre stora 
revisionsbolagen som arbetar med frågor berörande intern kontroll. De är 
Ernst & Young, KPMG och Öhrlings PriceWaterHouseCoopers. 
Anledningen till valet av revisionsbolagen är att de står i daglig kontakt med 
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ämnet och genomför både granskningar och konsultarbete hos företagen. Vi 
har även genomfört en intervju med en nyckelperson på AstraZeneca som är 
ansvarig för intern kontroll. Respondenterna har valts utifrån deras insikt i 
hur SOX lagstiftningen har påverkat företagen både ur ett användar- och 
granskningsperspektiv.  Intervjuerna används för att få en bättre och mer 
direkt kontakt med berörda personer och på så sätt erhålla en mer tillförlitlig 
och aktuell information kring dagsläget och hur ämnet praktiseras. De har 
kompetens utifrån deras komplexitet, storlek och är involverande i USA: s 
kapitalmarknad. Utifrån det här kommer vår metod för att samla in empiri 
mestadels att vara intervjuer med intervjurespondenter men vi använder även 
sekundärdata från tidigare empiriska undersökningar inom SOX och intern 
kontroll.  
 

1.8 Uppsatsens fortsatta disposition 
Kapitel 2: Teori 
I kapitel 2 redogörs för de teoretiska begrepp vi utgår ifrån och som 
behandlas i uppsatsen, samt vilken koppling de har med varandra.  
 
Kapitel 3: Metod 
I kapitel 3 redogörs för de förhållningssätt och tillvägagångssätt vi använder 
vid upprättandet av uppsatsen. Vi kommer även att förklara och motivera de 
val som har gjorts vid bearbetningen av det insamlade materialet.  
 
Kapitel 4: Empirisk studie 
I kapitel 4 sammanställs insamlingen av primärdata som består av intervjuer 
med ett företag och IT-revisorer.  
 
Kapitel 5: Analys 
I kapitel 5 analyserar vi det empiriska materialet som har samlats in och 
knyter samman vårt empiriska material med teorin.  
 
Kapitel 6: Slutsatser 
I kapitel 6 presenteras de slutsatser som vi kommer fram till efter att ha 
analyserat den primära och sekundära datan.  
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2 Teoretiska begrepp 
Till en början kommer det här kapitlet att utgå ifrån SOX och beskriva det 
på en relativt övergripande nivå för att sedan gå in på en djupare nivå och 
ge läsaren en större insikt i ramverken som används. Avslutningsvis kommer 
vi att presentera en resa inom idéernas och receptens värld.  
 

2.1 Introduktion 
Idag går det inte att skilja åt företagets IT-verksamhet och 
kärnverksamheten, utan integrationen mellan dem är oftast det som skapar 
styrkor för företaget. År 2005 hade mer än 80 procent av de registrerade 
bolagen på USAs Fortune 500 lista implementerat någon typ av ERP-system. 
Strategiska beslut inom IT är inte längre något som IT-chefen ensam beslutar 
om utan det är beslutat ihop med övrig ledning och ses som en del av 
framtida visioner och mål (Brown & Nasuti, 2005). 
 
Internal Control är ett amerikanskt uttryck och ett nyckelord för uppsatsen. 
Internal Control översatt till svenska innebär inte enbart intern kontroll utan 
även intern styrning. För IT-verksamheten inom ett företag kan det jämföras 
med engelskans IT Governance som är ett relativt nytt begrepp och som har 
kommit att få ett starkt fotfäste under det senaste decenniet (www.kpmg.se). 
Det här har bland annat inneburit att IT-representanter har kommit att få en 
större roll och klivit in i ledningsrummen på ett annat sätt än tidigare (Ernst 
& Young, 2006). De senaste tio åren har det skett stora förändringar inom 
företagens datorisering och idag sker nästan allt arbete via en dator. Det har i 
sin tur medverkat till att lagstiftningen har tvingats till förändringar eftersom 
de finansiella rapporterna i allt större grad bygger på siffror baserade på data 
utifrån de datoriserade systemen. Den här typen av datorsystem har kommit 
att kallas för ERP-system (vilket senare kommer att få en mer ingående 
förklaring). Det mest ingående och krävande regelverket på området är det 
amerikanska SOX som har kommit att spela en mycket stor roll på området.  
SOX-lagstiftningen har bland annat ett stort krav på att företagets interna 
kontrollsystem ska fungera på ett tillfredställande sätt (ibid.).  
 
Intern kontroll och styrning är något som företagen alltid har varit aktiva 
med, men som inte har varit en lika stor fråga i ledningsrummet som idag. 
Den interna kontrollen har tidigare haft en större fokus på att motverka olika 
typer av bedrägerier och oegentligheter (Risk Management) och säkerställa 
att data för beslutsunderlag är av god kvalité (Rikhardsson et al., 2006). I sin 
rapport Business Process Risk Management, Compliance and Internal 
Control talar författarna om att de har identifierat tre punkter som det 
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amerikanska uttrycket internal control kan delas upp i Business Risk 
Management, Compliance och Developing Internal Control.  
 
Att utveckla god intern kontroll medverkar även till att företaget erhåller en 
hög nivå av konkurrensfördelar genom effektivare processer. Det bidrar även 
till att kvalitén och riktigheten i beslutsunderlagen (finansiella data) för 
bättre affärsmässiga beslut ökar (COBIT, 2007). Nielanger1 har diskuterat de 
områden som ledningen bör ha i åtanke vid upprättande av den interna 
kontrollen och det är sekretess, tillgänglighet och riktighet. Hon säger vidare 
att det generellt finns tre olika kontrolltyper som bolagen bör upprätta :  
 

• förebyggande – som förhindrar att en viss händelse kan inträffa 
• begränsande – skadeverkningarna begränsas om händelsen inträffar 
• rapporterande – som säkerställer att händelsen inte förblir oupptäckt  
 

 
 
Figur 1. Teorimodell 
 
 
 
 
                                                 
1 Anna Nielanger KPMG, gästföreläsning 2006-12-05 i kursen IT & Revision 
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För att tydliggöra vår teorimodell har vi här valt att göra en mer detaljerad 
beskrivning kring varför vi valt den här teorin. Våra funderingar och tankar 
började ifrån de skandaler som inträffade kring millennieskiftet med Enron 
och WorldCom (Gunnarsson & Nilsson, 2005). Företagsskandalerna var 
katalysatorn som gjorde att idéer vars syfte var att förbättra den finansiella 
datan i företag började cirkulera. Idéerna översattes sedan vilket gav upphov 
till en ny lagstiftning som heter SOX. SOX och intern kontroll är själva 
grundstenen i vår uppsats där vi med teorin om SOX ska se om det finns 
paralleller med management teorin om idéers färd till institutioner 
(Czarniawska, 2005). För att tolka SOX lagstiftningen finns även två olika 
ramverk för att hjälpa organisationer, COBIT (ITGI, 2007:2) och COSO 
(COSO, 2007). Vi ska här använda management teorin om recept för att 
följa ramverken och se om de stämmer överens (Røvik, 2000). För att få en 
fungerande organisation som kan använda sig av lagen och ramverken på ett 
godtyckligt sätt måste företagets IT Governance vara tydlig och bestämd. 
Den här samverkan av lag, ramverk och styrning skall leda till en god intern 
kontroll i organisationen (ITGI, 2007:2). 
 

2.2 Sarbanes-Oxley Act 
Den 22 juli 2002 antog George W. Bush den nya lagen Sarbanes-Oxley Act 
som är uppkallad efter sina upprättare Michael Sarbanes och Paul Oxley. 
Lagen kom att kallas för SOX och är en amerikansk lagstiftning som främst 
riktar sig emot noterade publika bolag på den amerikanska marknaden. Den 
har även kommit att få en stor betydelse globalt eftersom den även gäller 
utländska dotterbolag till de amerikanska noterade moderbolagen. I Sverige 
och övriga Europa togs lagen i bruk senast 2006. Lagen är en direkt reaktion 
på de stora företagsskandaler som skakade om hela den globala 
kapitalmarknaden runt millennieskiftet då hundratals miljarder försvann 
(ITGI, 2006). SEC som är den amerikanska motsvarigheten till den Svenska 
Finansinspektionen har kommit att bli det övervakande organet i USA och är 
en stor förespråkare för SOX (Brown & Nasuti, 2005). Lagen består av 11 
kapitel som är uppdelade i 66 sektioner (SOX lagstiftning). Lagen har fått 
utstå en hel del kritik då det krävs omfattande arbete för bolagen innan de 
kan säga att de är i överensstämmelse med lagen. De sektioner som har 
kommit att vara mest komplexa för bolagen att bli överensstämmande med 
är 302, 401, 404 och 409 (Brown & Nasuti, 2005) och det är främst de här 
sektionerna som påverkar IT-verksamheten.  Det är i sektion 404 som den 
interna kontrollen (internal control) definieras och behandlas. 
 
Sektion 404 är uppdelad i två delar där den första delen handlar om att 
företaget ska kunna påvisa att de har ett korrekt fungerande system för intern 
kontroll. Systemet för intern kontroll ska säkerställa att riktigheten av de 
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finansiella data som finns i balans- och resultaträkningen är hög. Det här ska 
delvis ske genom interna revisioner där interna revisorer kontrollerar 
systemen. Det är även ledningens ansvar att den här typen av 
kontrollstruktur upprättas och följs upp och därefter ska det även ske 
kontroller av externa revisorer som granskar systemen. Den andra delen av 
sektion 404 behandlar utvärdering och kontinuerliga kontroller av att 
systemen fungerar korrekt och att den externa granskningen ska ske av en 
registrerad redovisningsbyrå (Brown & Nasuti, 2005) (Se även bilaga I för 
lagtextutdrag). 
 
Den ovanstående sektionen innebär att företagets ERP-system måste 
innehålla stöd för den här typen av rutiner och att de redovisas regelbundet. 
Eftersom det är stora krav på att all data ska sparas blir risken för intrång 
större vilket medför att säkerhetsaspekterna får en ökad roll. 
Identitetshanteringen blir härmed en allt viktigare del som endast ger rätt 
person tillgång till den information som den är berättigad till. ERP-system 
har fördelen att endast vara ett ”integrerat” system vilket underlättar för 
identitetshantering. Något som senare kommer att beskrivas under stycket 
ERP-system (ibid.).  
 
Eftersom lagtext oftast är aningen diffus och inte säger praktikern speciellt 
mycket i hur han ska handla har därför oberoende organisationer i USA stått 
för själva utformningen av hur lagen ska tolkas och uppnås. SEC 
rekommenderar indirekt att bolagen på den amerikanska marknaden ska 
tillämpa olika typer av metoder och modeller för att uppnå de krav som 
lagen innebär (ITGI, 2006). Den här typen av ramverk, riktlinjer, praxis är 
hjälpmedel och verktyg för att bli SOX-överensstämmande. Det finns flera 
metoder och modeller för att uppnå en godtycklig nivå av bolagsstyrning 
(Corporate Governance). Det mest kända ramverket COSO är till för att 
utvärdera bolags interna kontroll över den finansiella rapporteringen (ibid.). 
 

2.3 Comittee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission 

En av nackdelarna med SOX är att det inte finns några direkta föreskrifter 
hur bolagen ska handla för att överensstämma med SOX eftersom det är ett 
mycket komplext och diffust regelverk. Därför har Commitee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Comission (COSO) arbetat fram ett ramverk 
som ska underlätta för bolagen att bli överensstämmande med SOX. Det här 
ramverket har kommit att kallas för COSO efter organisationens förkortning. 
Vid utvecklandet av ramverket har utvecklarna utgått ifrån att försöka få 
bolagen att inse att intern kontroll är mer än en policy eller fastställande och 
dokumentation av en process. Det är något som måste accepteras av hela 
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organisationen och är något som ledningen kontinuerligt måste arbeta med 
och säkerställa den interna datan (Berggren et al., 2005) 
 
COSO grundar sig på 26 fundamentala principer (se bilaga II) kopplade till 
de fem nyckelkomponenterna inom intern kontroll. Nyckelkomponenterna 
är: 
 

• Styrningsmiljö/Kontrollmiljö (Control Environment) 
Den här miljön är den första och övergripande kontrollstrukturen 
och grunden för de fyra andra komponenterna. Här är det viktigt att 
roller och ansvar är klarlagda, policys är bestämda och att kritiska 
processer är kartlagda.  

 
• Riskidentifiering (Risk Assessment) 

Utifrån de fundamentala principerna härleds målen med den interna 
kontrollen och styrningen, målen kan variera stort beroende på 
bolagets unika situation. De fokusområden som då oftast är mest 
aktuella definieras utifrån hur viktig den finansiella rapporteringen 
är för intressenterna. Identifiering och analys av riskerna som finns i 
och med den här rapporteringen samt bedömning av riskerna för 
bedrägerier och sannolikheten att de kan inträffa.  

 
• Styrningsåtgärder (Control Activities) 

Styrningsåtgärder är hur hela bolaget,men främst ledningen, arbetar 
med att utveckla, implementera och säkerställa att den interna 
kontrollen är tillräckligt hög. Det omfattar även att kontrollera att 
tidigare mål uppfylls och att de tidigare identifierade riskerna 
reduceras genom utförda åtgärder.  

  
• Information och kommunikation (Information and 

Communication)  
Rätt information vid rätt tidpunkt är och kommer att vara en ännu 
större och viktigare faktor i framtiden. Att identifiera vilken typ av 
information som är den rätta och förmedla den till de olika 
entiteterna i organisationen är en viktig del av det kontinuerliga 
arbetet. IT kan här vara till stor hjälp för organisationerna då det 
oftast underlättar och gör det möjligt för en standardisering av 
insamlingen och redovisningen av den rätta informationen.  
 

• Uppföljning och övervakning (Monitoring) 
Det är mycket viktigt att organisationen inte bara upprättar och 
implementerar metoder för att identifiera risker utan att följa upp de 
tidigare punkterna och övervaka dem, vilket är minst lika viktigt. En 
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effektiv uppföljning och övervakning bör ske kontinuerligt, separat 
för de olika delarna och en rapportering av tillfälliga avvikelser 
(Institute of Internal Auditors, 2005). 

 

 
Figur 2. COSO cube 
Coso kuben är en illustration över vilka områden och aktiviteter som har fokus i 
COSO-modellen (Jakob Bundgaard2). 
 

2.4 Control Objectives for Information and Related 
Technology 

Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) är en 
internationell processorienterad modell för IT Governance, som inte är 
utvecklad efter att passa något speciellt system utan är öppen standard. 
COBIT är ett samarbete mellan Information System and Audit Control 
Association (ISACA) och Information Technology Governance Institute 
(ITGI). Första utgåvan av COBIT kom hösten 1996 och idag har version 4.0 
nyligen släppts (ISACA, 2007). 
 
Modellen kategoriserar in organisationens IT verksamhet i 34 processer som 
omfattar allt ifrån strategi till utveckling, drift och underhåll. Varje enstaka 
process analyseras sedan av fyra huvudkategorier av punkter som sedan 
bryts ner till 215 kontrollpunkter (control objectives) (Brown & Nasuti, 
2005). COBIT är en vägledande modell i den omfattningen att den 
rekommenderar vilka krav som ledningen bör ställa på IT-processerna (så 
kallade control objectives). Kontrollpunkterna kan användas för att mäta IT-
processernas mognad och identifiera riskerna med dem. Genom att jämföra 
                                                 
2 Jakob Bundgaard, Öhrlings PricewaterhouseCoopers  
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de befintliga processerna med dem som rekommenderas i COBIT kan 
användarna lättare identifiera svagheterna och på det sättet förstå vilka 
förändringar som bör göras. Det är dock viktigt att användarna vid 
tidpunkten är insatta i organisationens verksamhetsmål för att även på det 
sättet kunna skapa sig en bild av vilka förändringar som bör göras. Den här 
typen av IT-styrning kallas även för IT Governance och har under det 
senaste decenniet blivit ett större ansvar för ledningen än tidigare. IT 
Governance kan betyda allt ifrån att ledningen vet att IT uppfyller eller är i 
linje med verksamhetsmålen till att IT-resurserna används effektivt och 
reducerar eventuella risker i den utsträckning som det går. De olika delarna 
som COBIT riktar sig mot inom organisationen är ledningen, 
verksamhetsutvecklare, IT-ledningen och revisorerna (ibid.).  
 
SOX förespråkar att organisationer ska implementera passande intern 

OBIT är inte bara till för att bli SOX-överensstämmande utan kan 

kontroll vilket kan göras med hjälp av olika ramverk. COSO har här blivit 
det mest använda ramverket, det hjälper däremot inte företaget att upprätta 
liknande interna kontroller för IT-verksamheten. Eftersom ERP-system idag 
oftast automatisk tar hand om många affärsprocesser inom organisationer 
blir det ett problem. COBIT är en vidareutveckling av COSO som är mer 
heltäckande och djupare än COSO. COBIT skall dock inte ses som något 
som kan ersätta COSO utan mer som ett komplement för IT-verksamheten 
(ITGI, 2006). 
 
C
användas till flertalet olika standards. Det är bland annat ett bra verktyg för 
att uppfylla och införa ISO 9000:2000 i en IT-verksamhet. ISO 9000:2000 är 
ett kvalitetsmått på hur väl organisationen dokumenterar sina processer och 
beskriver hur de ska mätas. COBIT ger bland annat förslag på hur de här 
processerna ska upprättas och vilka nyckeltalen är som kan mätas. 
Ledningssystem för Informations Säkerhet (LIS) består bland annat av delar 
som finns i COBIT och verksamheten uppfyller då automatiskt flertalet av 
kraven i LIS och tvärtom. IT Infrastructure Library (ITIL) är ett ramverk för 
hur driften bör organiseras och underhållas. Ramverket talar om hur 
organisationen ska göra och är därför mycket mer detaljerad än COBIT, men 
COBIT är direkt anpassat efter ITILs processer och passar därför bra att 
använda ihop och kan hjälpa ledningen att välja nivå av tillämpningen 
(www.isaca.org). 
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Figur 3. COBIT cube  
COBIT kuben är en illustration som visar vilka områden som har fått en större fokus 
än i COSO modellen. Den visar även på vilka områden som har vidareutvecklats 
ifrån COSO kuben som den bygger på (ITGI, 2006).  
 

2.5 IT Governance 
IT Governance är ett amerikanskt uttryck som på svenska innebär IT-
styrning och som på senare år har kommit att få en allt större betydelse. 
COBIT är ett verktyg som stödjer IT Governance och som kan användas 
som ett verktyg för att uppnå effektfull IT Governance. IT Governance 
innebär att överbrygga gapet mellan kontrollkraven, de tekniska aspekterna 
och affärsrisken inom organisationen. Inom IT Governance är den 
amerikanska organisationen IT Governance Institute (ITGI) en stor aktör 
som publicerar omfattande material inom området. ITGI är också en av de 
organisationer som har varit med och utformat COBIT. De publiceringar 
som ITGI gör sker ofta i samråd med flertalet kända företag och 
representanter ifrån andra intresseorganisationer till stora företag och har 
därmed blivit erkända som normgivare (Rikhardsson et al., 2006). En av de 
senare publiceringarna som har gjorts är IT Control Objectives for Sarbanes-
Oxley. (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2007).  
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ITGI har utvecklat en pentagon som illustrerar de olika delarna som 
tillsammans bildar god IT Governance. De olika delarna är:  

 
• Strategisk anpassning (Strategic Alignment) 

Strategisk anpassning, som fokuserar på att garantera och skydda 
länken mellan affärs- och IT-planerna. Den strategiska anpassningen 
görs genom att fastställa och specificera IT-verksamheten och 
organisationens verksamhet (ITGI, 2006). 
 

• Värdeskapande (Value delivery) 
Att IT-verksamheten ska leverera ett högre värde än kostnaden kan 
idag ses som en självklarhet. Men det ska även leva upp till vad som 
tidigare har satts upp som mål och stämma överens med 
verksamhetens övriga strategier och mål (Ibid.).  
 

• Resurs styrning/hantering (Resource management) 
De resurser som finns inom organisationen ska hanteras på bästa sätt 
och skapa optimalt värde. Den här punkten fokuserar främst på 
kritiska IT-resurser som olika applikationer, infrastruktur och 
människor (Ibid.).  

 
• Risk hantering (Risk management) 

Risk hantering kräver att ledningen är medveten om vilka riskerna är 
och vad organisationen gör för att reducera dem. Punkten inkluderar 
även att verksamheten ska överensstämma med regelverken på 
respektive område (Ibid.).  
 

• Resultatmätning (Performance measurement) 
Resultatmätningen är mycket viktig för att analysera och mäta om 
målen uppfylls. Det kan göras på både linjeorganisationen och 
enskilda projekt. Mätningen kan bland annat ske genom nyckeltal 
och användande av balanserade styrkort där målen omvandlas till 
mätbara mått (Ibid.).  
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Figur 4. IT Governance Pentagon 
IT Governance Pentagon är en illustration över de olika områden som knyts 
samman och tillsammans utgör grunden IT Governance (ITGI, 2006).  
 

2.6 ERP-system & Organisation 
ERP är som tidigare nämnts förkortningen för Enterprise Resource Planning 
och är ett samlingsnamn för integrerade IT-system. Ett integrerat IT-system 
är vad som kallas ett modernt enhetligt datasystem som tar hand om mer än 
en typ av informationshantering inom en organisation (Samuelsson, 2004). 
En typ av informationshantering kan till exempel vara hantering av löner, 
reskontra, inköp eller personaladministration. Ett typiskt ERP-system 
använder sig av ett flertal mjuk- och hårdvarukomponenter för att uppnå den 
här typen av integration. Systemet använder sig oftast av en förenad eller 
enhetlig databas för lagring, uppdatering och ändring av data ifrån de olika 
modulerna. Systemet kan ha en modul för varje typ av informationshantering 
(Musaji, 2005). 
 
Från början var ERP-system designade för att planera resurserna inom en 
organisation men idag har begreppet fått en vidare betydelse. Idag täcker en 
organisations ERP-system oftast in alla grundliga funktioner som behövs 
inom organisationen oavsett vilken typ av bransch de är verksamma inom. 
Under det senaste decenniet har den typen av lösningar fått en stor 
genomslagskraft över hela världen och kan idag appliceras på både stora och 
små organisationer men det är främst större system som har kommit att 
kallas för ERP-system (Samuelsson, 2004). Det är det minskade behovet av 
att få två eller fler system att tala med varandra som har bidragit till det stora 
genomslaget. Det är när systemen ska tala med varandra som problemen 
uppstår, vilket kan innebära till exempel hot om avlyssning som kräver 
kryptering av alla datatransaktioner. För att få systemen att tala ett program 
språk som båda förstår kan det då komma att krävas ett omfattande 
underhållsarbete för att linjeorganisationen inte ska påverkas (Musaji, 2005). 
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Idag finns det ett större antal aktörer på marknaden för ERP-system, några 
av dem har specialiserat sig på enstaka branscher medan andra har lösningar 
som passar de flesta linjeorganisationer. Några av de största aktörerna är 
SAP, Oracle och ERP5. Ett stort problem med ERP-system är hur de 
används efter att det har implementerats. Yusuf Musaji diskuterar problemen 
i sin artikel ERP Postimplementation Problems (2005) där han även avslutar 
sin artikel med att peka på svagheter i olika system som SAP och Oracle. En 
hög grad av användaracceptans för den här typen av system krävs för att de 
inbyggda funktionerna i systemen ska få effekt. Åsidosätter användarna 
funktionerna och istället utför uppgifterna manuellt kan det få negativa 
effekter för den totala interna kontrollen i organisationen. Exempel på 
åsidosättande kan vara att anställda använder sig av Excel ark istället för att 
arbeta med inbyggda program (ibid.). 
 

2.7 Teori för analys av den empiriska studien 
Följande avsnitt är en beskrivning av teorier ifrån Czarniawska (1996) och 
Røvik (2002) om idéers väg till institutionalisering. Vi kommer i analysen 
att utgå ifrån teorierna för att se om och hur organisationer översätter och 
adopterar idéer för att förbättra den interna kontrollen.   

2.7.1 Vad en idé är 
Enligt Czarniawska (Czarniawska & Sevón 1996) med hänvisning till 
Mitchell (1986) kan en idé definieras som: ”intryck som känns igen som 
former av bilder eller ljud (ord kan vara vilket som).  
 

• De kan sedan bli materialiserade (formade till objekt eller 
handlingar) på olika sätt: bilder kan vara målade eller skrivna 
(ungefär som iscensättning), ljud kan bli inspelade eller ned skrivna.  

 
• Deras materialisering bidrar till förändringar: okända objekt 

framträder, kända objekt ändrar deras utseende, handlingar 
kommer att förändras” (Czarniawska & Sevón 1996).  

 
Det här synsättet överrensstämmer med en pragmatisk tradition, vilket gör 
att idéer framställs som instrument som inte bara kan komma sig vara sanna 
genom att göra sitt jobb i en undersökning, men också förändra omgivningen 
den verkar i (Czarniawska & Sevón m.h.t Holinger, 1996).  
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Hur en idé utvecklas till en institution 
Fenomenet om hur en idé utvecklas till en institution eller en ytterligare idé 
framställer Barbara Czarniawska och Bernward Joerges med begreppet 
“Travels of ideas”. Med det här begreppet menar författarna hur idéer färdas 
genom världen för att sedan ha förändrat en organisation. Det utförs genom 
att idéerna materialiseras och omsätts till handling. Genom den upprepade 
handling av idéerna bildas institutioner. En utav de mest intressanta 
observationer som Czarniawska och Joerges gjort är att många 
organisationer introducerar samma sorts förändringar vid samma tid 
(Czarniawska & Sevón 1996).   
 
Översättningsmodellen 
Ett sätt att se spridningen av idéer åskådliggörs i en modell som kallas för 
översättningsmodellen3, som ser överföringen av idéer som en kollektivt 
skapande process. Grundtanken i modellen är att det inte finns någon 
ursprunglig rörelse eller energikälla, med andra ord att idéer inte kan färdas 
av sig själva, utan människors intresse för dem är det redskap som behövs 
för spridning. Idéerna får alltså sin energi genom att de intresserar individer 
och de blir allt intressantare för att översättningar av idéerna laddar dem med 
ny energi som i sin tur intresserar andra individer. I och med det här blir 
översättningen olik vid varje ny översättning och det ses som upplysande 
och utvecklande. Ordet översättning i den här meningen innebär inte den 
språkvetenskapliga tolkningen, utan mer som förflyttning eller förmedling; 
skapandet av ett nytt samband som inte fanns innan (Czarniawska, 2005).  
 
I modellen kan läsaren följa idéns resa till institutionalisering istället för den 
organisation där institutionaliseringen sker. Idéer transporteras ständigt runt 
om i världen. Vissa blir kvar på samma ställe och möjligtvis översätts de till 
moderna (mode) handlingar. Dessa moden eller moderna sociala tillfälliga 
handlingar blir kvar och förändras till institutioner, medan andra försvinner. 
Med andra ord är det svårt om inte omöjligt att veta när en viss idés tid är 
inne, det blir uppenbart först efteråt (ibid.).  
 
För att en idé skall kunna resa över huvud taget krävs det att den blir 
materialiserad, det vill säga att idén blir ett objekt. Med objekt menas en 
text, ritning eller modell (ibid.). Som tidigare har påpekats omvandlas en idé 

                                                 
3 Översättningsmodellen är en reaktion mot den så kallade diffusionsmodellen, som 
bygger på lagen om tröghet. Modellen menar att den kraft idén får kommer från den 
ursprungliga källan och under idealistiska förhållanden kan färdas i vakuum. Vi vet 
eller säga oss veta att ett sådant tillstånd inte kan finnas, utan idén stöter givetvis på 
motstånd som resulterar i att idén blir förvrängd. Förändringen av den ursprungliga 
idén ses som ett problem inom diffusionsmodellen (Czarniawska, 2005). 
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till ett objekt på grund av människors intresse, nyfikenhet och den energi 
som tillförs då en idé översätts av olika människor (ibid.). Människors 
intresse i det här sammanhanget kan vara både användare och skapare, det 
viktiga är att idén får energi vid varje översättning oavsett om översättningen 
är för egen eller någon annans användning (Czarniawska & Sevón, 1996).  
 

 
Figur 5. En idés resa till en institution  
(Anpassad efter Czarniawska, 2005) 
 
Illustrationen visar att idéer som färdas måste slitas ur (urbäddning) från sin 
ursprungskontext för att sedan återgå på den plats den landat 
(återinbäddning). Med det menas att en idé som har anlänt till en ny plats 
inte kan vara den exakt samma idé som den ursprungligen var, alltså den idé 
som slet sig loss och påbörjade sin resa. Det här gäller även om resan inte är 
speciellt lång (geografiskt), till exempel från ledningen till den operativa 
kärnan (Czarniawska, 2005). 
 
En idé som översätts till eller omsätts i handling i ett upprepande stadium 
(handlingen upprepas) och som dessutom skapar en normativ (alltså något 
som tas för givet) förklaring, frambringar en institution. Det här är inget som 
händer över en natt utan vanligtvis tar det flera år även om det finns de idéer 
som omsätts till en institution snabbare som till exempel mobiltelefoner och 
e-mail.  En förklaring till att flera idéer i dagens samhälle har en kortare 
tidrymd för att bli institutioner kan vara dagens globalisering. Med 
globalisering menas här att det lokala allt oftare blir globalt. Med hjälp av 
olika medier och transportsystem kan idéerna förflyttas till och mellan 
många olika platser samtidigt. I ekonomiska och sociologiska sammanhang 
betecknas det som som glokalisering, alltså en kombination av globalisering 
och lokala yttringar (ibid.). 
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Mötet med en idé 
En ny idé är svårt för människan att möta, att se över huvud taget, därför att 
vi oftast närmar oss en ny idé utifrån vad vi redan vet. Människan försöker 
istället hitta bekräftelser på vad hon redan vet Visserligen finns det möten 
som medför att våra uppfattningar och avsikter kommer att omvärderas och 
omformuleras samtidigt som idén översätts, annars hade vi stannat kvar i 
status quo. Översättningen i sin tur skapar en ny idé och en ny aktör och 
därför kan olika människor som läser samma text se olika på den och dess 
idéer. Med andra ord, när vi läser texter förväntar vi oss att uppfatta vissa 
saker men vi är också begränsade i vad vi kan ta til oss. Det här kan vara en 
förklaring till varför det tar lång tid och kräver många upprepningar för icke 
kända idéer att bli uppmärksammade (Czarniawska & Sevón, 1996). 
 
Det finns däremot inte några bekräftelser på hur en idé har uppkommit eller 
hur en viss grupp av människor kommit i kontakt med den. Czarniawska & 
Sevón menar att idéer troligen uppstår under slumpmässiga förhållanden och 
vissa händelser gör att idén uppmärksammades. Men å andra sidan kan inte 
en idé uppkomma ur det blå. En möjlig utgångspunkt är att alla idéer 
cirkulerar runt om i världen hela tiden, eller i alla fall på någon plats. Därför 
är det mer relevant att tala om en uppmärksamhetsprocess som alternativ till 
information som befinner sig i en relation till idéer som har uppkommit på 
en viss plats eller vid en viss tidpunkt (ibid.). 
 
När sedan en idé, som visas i figur 5, skall översättas till handling och 
vidare, känner de involverade personerna att de måste mytologisera 
ursprunget av idén genom att dramatisera. Ett enkelt exempel på det här kan 
vara att: ”vi kommer ihåg när vi läste om SOX innan jul, efter det kom vi på 
en extraordinär idé till en magisteruppsats”. Vid en rekonstruktion av det 
förflutna väljer man att försköna eller hitta på en händelse för att det är 
retoriskt praktiskt, med andra ord för att få en logisk startpunkt till historien 
som ska berättas, ungefär som en inledning till vår magisteruppsats. Men det 
kan också vara att en tillfällig eller oväsentlig startpunkt används just för att 
betona en historia som kommit vid rätt tidpunkt, ett ämne som är aktuellt i 
samhällsdebatten. När idén kom förstod människan inte den, men hon kunde 
snart se effekterna av den eftersom den snabbt förenades med viktiga 
händelser i samhället (ibid.). 
 
Både den tillfälliga och rekonstruktionen av en idé hjälper till att 
sammanfoga och meningsfullt bidra till det existerande problemet i 
samhället/organisationen. Ofta görs försök till att skildra den processen som 
praktisk, just för att idén som vi kommit på och anammat kan hjälpa till i en 
viss svårighet eller bidra till en ny möjlighet i en avstannad situation inom 
samhället/organisationen (ibid.). 
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Hur ska översättningen ske? 
Som tidigare nämnts är inte tolkningen från engelskan till svenska speciellt 
bra. Translation i det här sammanhanget betyder mer omflyttning, drift, 
uppfinning, medlande och skapande av nya förbindelser. Den här 
översättningen kan även orsaka en modifiering av de inblandade parterna, 
alltså den som översätter och den som blir översatt. Alltså en kompromiss 
mellan vad som existerar och vad som är skapat, relationen mellan 
människor och idéer, idéer och objekt, och människor och objekt. Det här är 
vad många kallar en organisatorisk förändring (Czarniawska & Sevón 1996). 
 
Den här förklaringen av en översättningsprocess kan av många uppfattas 
som en mikroprocess som bara sker mellan två till tre personer. En sådan 
process mellan bara ett fåtal personer skulle ta en väldigt lång tid men den 
har påskyndats i och med massproduktion och media teknologi. Det är 
sammansättningen mellan människa och teknologi som utgör den materiella 
basen för skapandet av en mer komplex översättningsprocess som till 
exempel mode och institutionalism (ibid.). 
 
Varför väljs då vissa idéer? 
Ett sätt att lära sig att skapa nytt är genom att observera andra till exempel 
genom ett direkt samtal, sekundär data eller genom media. Men det är dock 
omöjligt för en människa att ta till sig all information som finns i världen 
och hela tiden hålla sig uppdaterad om allt. Med andra ord är 
uppmärksamheten begränsad vilket gör att människor bara tar till sig det som 
de tycker är intressant. Däremot finns det ett fenomen som de flesta 
människor tar till sig, enligt Czarniawska (2005) och det är modet. Modet 
blir i det här fallet det fenomen som styr valet av det som observantas. På det 
här sättet sprids idéer, handlingssätt och objekt (Czarniawska, 2005). 
 
Mode sägs vara något som ett kollektiv anser som den bästa smak, objekt 
eller idé. Många väljer då sina idéer genom att hitta dem, eller skapa dem, 
utifrån det som är tidstypiskt och kallas mode. Mode är ett uttryck för något 
som anses vara mest värdefullt och/eller spännande. Det beskrivs även som 
en befrielse från ett individuellt val eller ansvar och ger en känsla av 
vägledning i situationer som egentligen innebär en rad olika möjligheter. En 
möjlig motivering till varför organisationer inför en modern idé kan vara att 
att de lösgör sig från det förflutna som inte var bra (Czarniawska & Sevón, 
1996). 
 
Czarniawska (2005) menar också att mode varken skapas av någon enskild 
eller av den stora massan. Mode skapas istället av både de som skapar det 
och av dem som följer modet. Många vill skapa ett mode men ingen kan på 
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förhand säga att de kommer lyckas. Anledningen till att många inte vet hur 
och om de kommer lyckas är att en ny idé måste födas och när den väl är 
utbredd över en för stor geografisk yta blir modet tråkigt och något nytt 
måste komma i dess ställe. Förnyelsen eller nyskapandet sker genom ett 
kollektivt val av möjligheter som finns tillgängliga på en viss plats vid en 
viss tid. Det är därför det är svårt att förnya något, det måste ha befogenhet i 
platsen och i tiden (Czarniawska, 2005). 
 
Enligt Czarniawska (2005) finns det tre anledningar till att vissa 
uppfinningar och innovationer blir mode vid en viss tidpunkt och plats. Det 
första innebär att någonting utvecklas till det bättre, alltså en imitation som 
förbättras. Med bättre menas här att uppfinningarna fungerar. Den andra 
innebär att innovationer görs av källor som anses vara mer tillförlitliga, till 
exempel att ett stort företag som gör någonting och i och med dess storlek 
och auktoritet klassas uppfinningen som bättre. Den sista och tredje orsaken 
är att det som ska imiteras skall passa in i det för tillfället accepterade sättet 
att tänka och se på världen, med andra ord det som imiteras ska inte gå emot 
andra saker som imiteras (ibid.). 
 
Institutionalisering av idéer 
Organisationer provar idéerna som modet påvisar och synliggör och genom 
proven kommer organisationerna också vara med att skapa ett mode. Men 
organisationer bidrar även till institutionalisering genom att hålla fast vid 
vissa beteenden och normer, eller genom en vägran att släppa ett gammalt 
mode (Czarniawska & Sevón, 1996). 
 
Före en idé kan klassas som en institution testas den av organisationen på 
olika sätt. Under resan bestämmer organisationen sig för att behålla några 
men också avvisa många. Förmodligen sker det på grund av att idén har en 
relevans för ett specifikt problem inom organisationen. Men matchningen 
ligger inte i idéernas egenskaper och problemets karaktär utan den skapas 
istället under översättningsprocessen. Det är därför översättningsprocessen 
är ytterst viktig och intressant i det här sammanhanget, inte idéernas 
egenskaper i sig (ibid.).  
 

2.7.2 Recept och organisationers institutionella omgivning 
I vårt moderna samhälle styr den rationaliserade formella strukturen, men 
den är i högsta grad påverkad av hur den konstruerade sociala verklighet 
människan lever i uppfattas. Med andra ord måste en organisation hela tiden 
reflektera vad som pågår i samhället för att skapa funktioner vars syfte är att 
motsvara de krav och förväntningar som omgivningen har på organisationen.  
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Omgivningens förväntningar kan dels bestå av allmänna opinioner i den 
omgivning som organisationen är verksam i. Förväntningarna kan dels bestå 
av olika lagstiftningar, effektivitetsmodeller, andra organisationer mm. De 
funktioner inom en organisation som ska stödja förväntningarna återspeglas i 
den formella strukturen enligt Meyer & Rowan (1977) och ger utlopp för 
regler som organisationen eller institutionen måste följa, Meyer & Rowan 
kallar de här för rationaliserade myter. Myterna har två kända kännetecken: 
det första är att deras uppgift är att urskilja och bestämma vilka sociala 
företeelser i samhället som de ska upprätthålla inom organisationen. Det 
andra är att myterna är institutionaliserade och tagna för givet av 
organisationen. En följd av att använda myterna är att organisationen ställer 
upp på de krav samhället har och när kraven är tillgodosedda får 
organisationen en legitimitet av samhället som ett bra företag. Rationella 
myter är således delar av det institutionaliserade sammanhang som 
organisationen verkar i och som de försöker att hela tiden anpassa sig till för 
att bibehålla sin legitimitet gentemot samhällets alla intressenter.  
 
En annan viktig del i organisationers efterföljande av samhällets krav är 
likformighet. Meyer & Rowan (1977) talar här om begreppet isomorfi 
(likformighet) som i högsta grad har samband med hur organisationer väljer 
att strukturera sig. Det innebär att organisationer som följer samhällets krav 
och värderingar tenderar att bli isomorfiska och därigenom erhålla sin 
legitimitet samtidigt som organisationen bidrar till att bevara de etablerade 
institutionerna. Isomorfin med den institutionella omgivningen gör att 
organisationer implementerar olika funktioner i verksamheten på grund av 
externt legitimitetsgrundade faktorer, snarare än av effektivitetsskäl. 
Anledningen till att organisationer använder sig av tekniken är att bibehålla 
sin framgång och fortsatta överlevnad. Om till exempel en organisation har 
policys för etik och miljö, framstår de idag som en socialt ansvarstagande 
organisation. Med andra ord har institutionella myter en stor inverkan på den 
formella strukturen i en organisation.  
 
De organisationer som försöker eftersträva en effektivitet och legitimitet 
måste anpassa sin struktur efter de aktiviteter som krävs för en utomordentlig 
produkt och efter samhället. Men det är mycket svårt och kan i dagens läge 
nästan inte skiljas åt. För att hantera problemet med att förhålla sig till 
samhällets normer och effektivisera sin organisation kan det uppstå en så 
kallad frikoppling. Med det menas att organisationen separerar sin formella 
struktur, det vill säga att de använder de legitima aspekterna externt men inte 
direkt i den operativa kärnan. Där fortsätter de att verka som ett 
effektiviserande företag (Meyer & Rowan, 1977).  
 
De modeller som är till för att effektivisera organisationerna kan användas ur 
ett effektivitetssyfte eller för att få legitimitet av samhället. Modellerna har 
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sin utgångspunkt i idéernas värld och kan omformas till institutioner men de 
kan även formas till något som Røvik (2000) kallar för recept. Ett recept 
enligt Røvik (2000) är en detaljerad lista för att effektivisera en organisation 
på olika punkter, det kan vara målen, kommunikationen, kundrelationen eller 
den interna kontrollen.  
 
Recept 
För att ett recept skall användas inom en organisation, eller som Røvik 
(2000)uttrycker det, att en organisation adopterar ett recept (vi kommer 
hädanefter använda ordet adoptering istället för användning för att det är mer 
vedertaget), måste receptet tillskrivas några egenskaper. De fyra 
egenskaperna ett recept bör ha för att kunna bli en säljbar produkt är: 

 
1. receptet bör vara formulerat som ett lätt kommunicerbart budskap 
2. information om receptet bör vara lättillgänglig för potentiella 

kunder 
3. receptet bör ha fått en användarvänlig form 
4. potentiella kunder bör på ett trovärdigt sätt ha förespeglats en 

nyttoeffekt som står i ett rimligt förhållande till kostnader och 
ansträngningar för att ta det i bruk  

 
Förutom de fyra punkterna bör ett recept vara framställt som 
forskningsbaserat och taget ur vetenskapliga institutioner för att kunna 
spridas både snabbare och lättare (Røvik, 2000). 
 
Recepten eller standarderna är något som en större mängd människor eller 
organisationer under en viss period anser vara ett ändamålsenligt, modernt 
och effektivt verktyg för att organisera sin verksamhet. Som sagts tidigare är 
recepten utformade för att endast specialisera sig på vissa delar av 
organisationen, vilket innebär att de inte är några lösningar för alla problem 
inom en verksamhet. Anledningen till att organisationer adopterar recept kan 
vara flera. Det kan vara att organisationer anser att de har ett internt problem 
och söker bland recept som kan lösa dem. En annan orsak kan vara att 
organisationer från sin omgivning exponeras för externt skapade problem, ett 
problem som är tidstypiskt och ofta accepteras av organisationen som en bra 
beskrivning på deras situation. Med andra ord framställs problemen som 
universella, som alla organisationer drabbas av. Vidare framställs problemet 
som allvarligt och hotfullt för företagets överlevnad. Receptet erbjuder då 
inte bara en lösning, utan också en definition på problemet. Den tredje 
orsaken är att organisationer adopterar ett recept på grund av att 
organisationens identitet utmanas och anses problematisk, Røvik kallar det 
här sättet av adoptering för uttryck för identitetsförvaltning (ibid.).  
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Adoptering av recept 
Organisationer kan adoptera ett recept som uttryck för identitetsförvaltning 
på tre olika sätt. Det mest centrala identitetsutvecklande processen handlar 
om jämförelse; att organisationer jämför sig med – och blir jämförd med – 
andra. Det första sättet att adoptera benämner Røvik (2000) som adoptering 
som imitering, där motivet kommer utifrån önskan om att reducera avståndet 
till och därmed komma att likna en annan organisation som de vill identifiera 
sig med. Det andra sättet benämner Røvik som adoptering som 
differentiering, där organisationen upplever likhet med någon eller några 
som de inte önskar likna, och för att lösa det här problemet markeras 
olikheterna (differentiering). Det tredje och sista perspektivet är en 
sammansmältning av de två ovanstående som kallas adoptering som både 
imitering och differentiering. Med det menas att avståndet kan leda till att 
det som företagen identifierar sig med förkortas, samtidigt som avståndet 
ökas och olikheterna markeras gentemot dem de inte vill identifiera sig med 
(ibid.). 
 
Själva adopteringen kan även den göras på olika sätt, Røvik menar att det 
kan ske på tre sätt: snabb tillkoppling, frånstötning och frikoppling 
(decoupling). Snabb tillkoppling tillämpas med ett instrumentellt 
redskapstänkande. Med andra ord tänker företagen sig receptet som ett 
färdigutvecklat verktyg, ett komplett ”paket” som kan användas med en 
gång. Ofta ses receptet som standardiserade komponenter som passar alla 
typer av organisationer vilket gör att de kan adoptera det när som helst och i 
en relativ snabb takt, och även byta ut det relativt fort. När företag adopterar 
genom en snabb tillkoppling handlar det oftast om ett verktygsperspektiv 
som nedan kommer att beskrivas (ibid.).  
 
Frånstötning däremot innebär att inte använda sig av receptet, organisationer 
menar att det är för enkelt, att de inte håller måttet på sådana komplexa 
problem som organisationen har. De recept de för tillfället har visar sig vara 
mer ändamålsenliga för att lösa problemen än de populära externt skapade 
koncepten. Anledningen till att de väljer att ha kvar de gamla lösningarna är 
att de är baserade på erfarenhet, det vill säga att de slipats till med metoden 
trial and error. Receptet kan också stöta mot de grundläggande normer och 
värderingar organisationen har (ibid.). 
 
Med frikoppling menas att adoptera receptet men hålla det ”borta” 
(frikopplat) från kärnverksamheten så att det endast i mycket liten grad 
påverkar aktiviteterna inom organisationen. Egentligen kallar Røvik (2000) 
det här sättet för decoupling men eftersom Meyer & Rowan (1977) också 
talar om frikoppling använder vi begreppet genomgående under uppsatsen. 
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Frikoppling påminner mer om ett symbolperspektiv än vad de två 
ovanstående gör (ibid.).    
 
Verktygsperspektivet 
Varför väljer då organisationer att adoptera ett recept? Jo ur två synvinklar, 
antingen ur ett som Røvik (2000) kallar ett verktygsperspektiv eller ett 
symbolperspektiv. Med ett verktygsperspektiv menar Røvik att 
organisationen ser ett problem och sedan försöker lösa det. 
Verktygsperspektivet har sitt ursprung i scientific management, Taylorismen 
där  grundidén är att organisationer är redskap för att effektivt åstadkomma 
beslut, varor, åtgärder och tjänster. Det viktigaste redskapet för en mer 
effektiv organisation är en planmässig organisationsutformning. Med 
planmässig utformning menas här att hålla sig väl medvetande om vilka 
lösningar (recept) som vid varje tidpunkt finns tillgängliga, och att välja det 
bästa receptet utifrån erfarenhetsbaserade insikter i hur de fungerar i 
praktiken. Ett recept framstår här enbart som ett redskap till att effektivisera 
organisationen. Det gör att receptet är präglat av utvecklingsoptimism och en 
stark rationalistisk orientering. Anledningen till att ett sådant recept sprids är 
att stora multinationella företag oftast har använt det och det fungerar. På 
grund av de stora företagen får receptet ett gott rykte om att ha gett 
effektivitetshöjande effekter. Dess effektivitet bedöms enbart utifrån hur det 
fungerar i praktiken, och dess tidpunkt och utveckling inverkar stort på dess 
spridning. Två exempel på värdefulla recept som har spridits runt om i 
världen är målstyrning och Total Quality Management (TQM) (ibid.).  
 
Symbolperspektivet 
Med symbolperspektivet menar Røvik (2000) att organisationer först söker 
en lösning, därefter kommer problemet. Det här perspektivet påvisar att 
institutionella omgivningar inte är naturgivna, objektiva realiteter, utan de är 
istället fenomen som samhället skapar. Recepten ses istället som 
meningsbärande symboler för effektivitets redskap. De har fått en betydelse 
som sträcker sig långt utöver att vara ett verktyg för effektiv problemlösning, 
och kallas rationaliserade symboler. Med rationaliserade symboler menas att 
det läggs stor vikt vid att definiera och framställa dem som finslipade 
redskap för effektivisering och modernisering. Huvudorsaken till att dessa 
recept sprids är auktoriserade processer, med vilket menas att 
organisationskonsulter, forskare och framgångsrika ledare, alltså människor 
med hög social status spelar en viktig roll genom att de vet hur 
organisationer ska effektiviseras (ibid.).  
 
Aktörer är viktiga åsiktsbildare genom att de uttolkar och förstärker 
budskapet om att det är ett bra recept. Organisationerna använder således 
receptet utifrån symboler av normativa påtryckningar och socialt 
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konstruerade idéer som tas för givna, alltså de ”rätta” lösningarna. Utifrån de 
sociala påtryckningar och de auktoriserade personerna används receptet för 
att få en profil, legitimitet och identitet i förhållande till andra organisationer. 
Vissa av västvärldens samhälleliga påtryckningar som organisationer 
upplever idag skulle kunna vara effektivitet, utveckling, miljömedvetenhet 
mm. Utifrån det måste ett företag för att framstå som legitimt förena och utåt 
sett visa anknytningar till de värden och normer. För att sen ytterligare 
påvisa receptets ”riktighet” hänvisar organisationer till starka förebilder 
såsom framgångsrika ledare, för att få en form av social auktorisering (ibid.).  
 
Multistandardorganisationer 
Företag som adopterar ett eller två recept åt gången och sedan byter ut dem 
med jämna mellan rum kallas multistandardorganisationer. Men det finns 
företag som har en stor upptagningskapacitet vad gäller att ta till sig och 
uppmärksamma idéer och recept i sin omgivning för att sedan implementera 
dem i sin verksamhet. De organisationerna kallar Røvik för 
multistandardorganisationer. Multistandardorganisationer riktar sig mot 
något som författaren kallar för förändringsideologi, vilket bygger på tre 
huvudpunkter: 
 

1. organisationen befinner sig i en städigt föränderlig och 
oförutsägbar omgivning 

2. hastigheten på förändringsprocessen har aldrig varit lika hög som 
nu 

3. organisationen måste anpassa sig till förändringar för att säkerställa 
sin fortlevnad 

 
De tre huvudpunkterna genererar en central föreställning om att en 
framgångsrik organisation ska hålla sig informerad om förändringssignaler 
och trender, kontinuerligt omarbeta formella strukturer, sin teknologi och 
processer för att kunna anpassa sig. En förutsättning för att organisationen 
ska utvecklas, överleva och med framgång fortsätta sin verksamhet är att 
ständigt förnya sig. Det största problemet är stabilitet för det kan leda till 
stagnation. En viktig aspekt för de organisationerna är att de måste vara 
väldigt duktiga på att översätta. Det innebär att vid adoption av ett recept 
inte ta det ordagrant utan anpassa det till just den organisationen och dess 
syften vilket innebär att en översättning är avgörande . Det kräver att 
receptens utformning är generellt formulerad, men det krävdes även vid 
spridning av recept (ibid.).  
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Sammanfattning 

I det här kapitlet har vi utgått ifrån teorin om SOX-lagstiftningen och dess 
påverkan på organisationers interna kontroll. Utifrån SOX har organisationer 
försökt applicera lagtexten med hjälp av olika ramverk som verktyg. Vi har 
diskuterat två av dem och de är COBIT och COSO. COBIT och COSO utgår 
båda två ifrån kuber med olika nivåer där de olika nivåerna representerar 
olika områden som skall beaktas vid arbetet med intern kontroll. Teorin om 
ramverken används för att SEC och PCAOB rekommenderar organisationer 
att använda dem.  
 
För att få en god intern kontroll på hela verksamheten, inte bara den 
finansiella biten, har begreppet IT-Governance dykt upp som en viktig del 
för ledningen. Teorin bakom IT-Governance är viktig därför att den är som 
en brygga mellan de tekniska aspekterna och affärsrisken. För att förstå de 
tekniska aspekterna och vad SOX överensstämmelse innebär tas teorin om 
ERP-system upp. Ett ERP-system är ett samlingsnamn för integrerade IT-
system. Alltså ett modernt enhetligt datasystem som tar hand om mer än en 
typ av informationshantering inom en organisation.  
 
För att analysera intervjurespondenternas berättelser och ovanstående teori 
om intern kontroll användes teorin om hur en idé blir en institution eller ett 
recept. En idé definieras som ”intryck som känns igen som former av bilder 
eller ljud som sedan kan bli materialiserade på olika sätt vilket bidrar till 
förändringar”. En avgörande del i hur idén utvecklas är översättningen av 
den. Översättningen kan leda till policys, riktlinjer och lagar för 
organisationer för att uppnå legitimitet eller använda som verktyg.  
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3 Metoddiskussion 
Vi kommer i det här kapitlet att förklara de förhållningssätt och 
tillvägagångssätt som kommer att användas under uppsatsprocessen. Vi 
kommer också att förklara och motivera de metoder som kommer att 
användas för att samla in och bearbeta vårt material. 
  

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Befring (1994) diskuterar hur hermeneutiken är en blandning av idealism 
och rationalism. Hermeneutiken till skillnad från positivismen utgår från 
ansatsen som en tolkningslära, där forskarens förståelse utökas under 
arbetets gång. Med andra ord utgår det här synsättet ifrån att texten är ett 
subjekt som färgas av författarens förståelse och tillstånd. För att nå en inre 
mening och förståelse av helheten genomförs synsättet som delar i helheten, 
alltså den genomförs steg för steg. För att kunna utföra det här är det viktigt 
att författaren är medveten om sin förförståelse och hans förutsättningar vid 
tolkningen av texten och att de här tolkningarna är delar av helheten (ibid.). 
Subjektet skapar inte bara texter utan formar sin förståelse av den genom 
icke språkliga utsagor, med andra ord hans egna värderingar, samhällets 
normer och materiella produkter enligt Andersen (1994). 
 
För att författaren ska se helheten i tolkningen måste han först se delarna för 
sig, samtidigt som han måste se samtliga delar tillsammans för att kunna få 
en förförståelse för helheten (Andersson, 1998). Det hermeneutiska synsättet 
använder en kvalitativ metod enligt Holme och Solvang (1997), vilket 
innebär att synsättet först och främst har en förstående mening medan 
informationens giltighet inte kommer omprövas. Fokus ligger på 
insamlandet av information som ger en djupare förståelse av det forskaren 
studerar. 
 
Som tidigare beskrivits brukar forskare benämna hermeneutiken som en 
process av delar, där delarna genomförs iterativt (upprepning) genom hela 
tolkningen. Ungefär som en cirkel där vissa steg måste uppnås men att det 
inte finns något slut på cirkeln. När väl själva cirkeln är fullbordad påbörjar 
forskaren ett nytt ”varv” och tolkningen slutar aldrig (Andersson, 1998) (Se 
figur 5). 
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Figur 6. Den hermeneutiska processen 
(Andersson, 1998) 
 
Som vår problemformulering visar behandlar uppsatsen huruvida ledningen 
genomgår kontinuerliga uppdateringar och efterföljningar av SOX-
implementationen för att säkerställa den interna kontrollen och god IT 
Governance. De intervjuer som kommer att genomföras med våra 
respondenter tolkas på ett sätt som gör det möjligt att få en djupare förståelse 
och en djupare insikt för helheten inom vårt område. Det kommer att hjälpa 
oss att uppnå vårt syfte med vår forskning. För att få en fullbordad och 
helhetlig bild av hur företag och revisionsbolag säkerställer den interna 
kontrollen kommer artiklar och litteratur inom området också att användas 
vid de aktuella undersökningarna. När forskaren blir mer insatt ökar 
förståelsen och förförståelsen ändras. Genom den här förståelsen, dialogen 
och tolkningen erhåller forskaren en ny ram för förståelse och ännu en 
tolkning kan göras. När forskaren upprepar samma procedur frambringas en 
ökad förståelse.  
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3.2 Abduktion 
Abduktion är en blandning av induktion och deduktion. Där växlar forskaren 
mellan teori och empiri, för att få en djupare meningsstruktur av det 
forskaren skall undersöka4. Det empiriska området som ska analyseras 
utvecklas gradvis under processens gång och teorin ändras och förfinas. En 
forskare i den här metoden börjar med att ställa upp hypoteser som grund. 
Därefter använder forskaren en deduktiv metod för att undersöka om 
grunderna stämmer överens med verkligheten. Fördelen med den här 
metoden i förhållande till det induktiva och det deduktiva är att forskaren 
inte begränsas i så hög grad. Däremot finns det risker genom att forskaren 
hela tiden är påverkad av tidigare erfarenheter. Men även om det finns en 
risk med den här metoden anser många forskare att den är mer sann och 
riktig på grund av att metoden just är en kombination av induktion och 
deduktion (Thurén, 1991). 
 
Vi strävar att nå en djupare förståelse inom vårt problemområde och våra 
intervjurespondenters arbetsvardag vilket gör att vi kommer att använda oss 
av abduktion. Vi kommer att utgå från de empiriska data som vi kommer att 
söka efter i form av artiklar mm. Därefter kopplas empirin till teorin. Utifrån 
förståelsen av vad vi har fått fram kommer vi att testa teorin på empirin 
genom de intervjuer som genomförs.  
 

3.3 Kvalitativ undersökningsform 
Den kvalitativa metoden kännetecknas av att forskaren vill förstå hur 
intervjurespondenterna upplever sig själva, sin tilltro, sin omgivning och det 
sammanhang i vilket de ingår. Vårt intresse ligger således i att lyfta fram 
deras upplevelse av tillvaron. I och med det lämpar sig metoden för 
frågeställningar som berör förhållningssätt till olika fenomen (Lundahl & 
Skärvad, 1999).  
 
Undersökningsformen kommer delvis att lyfta fram attityder och värderingar 
och genom dem utveckla en förmåga att se på fenomenet utifrån 
respondentens perspektiv. Det finns mycket komplexa förhållningssätt kring 
attityder och deras ursprung, men vi tror att det bästa sättet att fånga upp 
dem är genom osystematiska och ostrukturerade observationer. I och med 
det här används en kvalitativ undersökningsmetod.  
Den här metoden bygger på att ha en närhet till det fenomen som studeras. 
Det här måste vara möjligt för att förstå sig på vår värld som individer, 
                                                 
4 Bassim Makhloufi, Högskolan i Borås, Föreläsning Metodologi & 
Forskningsmetodik, 17 januari, 2006 
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grupper eller organisationer säger Holme & Solvang (1997). Fördelen med 
närheten är att vi får en djupare förståelse för en specifik företeelse vilket 
utgör en förutsättning för att förstå den komplexitet som finns vid 
värderingar och attityder av olika slag. En annan viktig fördel med den här 
metoden är att den präglas av flexibilitet, med vilket menas att det är möjligt 
att ändra upplägget på undersökningen under själva genomförandet. 
Ändringen kan ske på två sätt. Dels kan vi under undersökningen, utifrån de 
erfarenheter som erhållits, justera frågeställningarna. Dels kan vi ändra oss i 
hur vi närmar oss våra intervjurespondenter, alltså vilka frågor som tas upp 
och vilken ordningsföljd de har. Flexibiliteten kan ses både som en styrka 
och en svaghet. Styrkan ligger i möjligheten att få en djupare och mer 
personlig förståelse för frågeställningen genom intervjuerna som ger oss nya 
insikter i ämnet. Svagheten ligger i att det kan bli svårt att jämföra 
informationen från de olika intervjuerna (ibid.). Tanken med intervjuerna är 
att skapa en dialog med våra respondenter och på så sätt skapa en högre nivå 
av förståelse inom ämnet. Fördelen med intervjuer är att en djupare kontakt 
skapas vilket ger mer uttömmande svar kring vårt problemområde, något 
som inte alltid finns i litteraturen.  
 

3.4 Datainsamling 
Primärdata är enligt Saunders et. al.  (2003) de data som forskarna själv 
samlar in för att analysera sina undersökningsfenomen. För att få ytterligare 
kunskap och förståelse för fenomenet utfördes en kvalitativ intervju med 
tematiska ramar. Vi utförde våra intervjuer med SOX-insatta personer från 
Ernst & Young, Öhrlings PWC, KPMG och AstraZeneca. Vi kontaktade 
först personerna genom telefon för att boka tid. Därefter fick de en 
förberedande information om uppsatsen via e-post. Vi var noga med att säga 
att intervjupersonen kommer att vara anonym i texten, vilket gjordes för att 
få en mer utförligare diskussion kring fenomenet. Vi ville genom 
intervjuerna få en diskussion kring ämnet SOX och intern kontroll med hjälp 
av vår intervjuguide (se bilaga IV). Vanligtvis utarbetas en intervjuguide 
som anger vilka ämnen som skall belysas och diskuteras och som 
intervjuaren kan checka av under intervjuns gång (Andersen, 1998). 
Intervjuerna spelades in på en diktafon eftersom det är svårt att komma ihåg 
vad intervjurespondenten har sagt efter en lång tid men också för att vi skulle 
kunna koncentrera oss på intervjurespondentens emotionella uppträdande 
och motivation till fenomenet.  
 
Sekundärdata är det material som andra personer/forskare har producerat för 
andra ändamål (Denscombe, 2000). Eftersom sekundärdata har framställts 
för ett annat syfte har vi enbart använt oss av det som ett komplement för att 
införskaffa oss en förförståelse till våra primärdata. Vi har initialt använt oss 
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av litteraturstudier för att få en bild av problemområdet innan användningen 
av våra primära datakällor. Insamlingen av sekundärdata har främst gjorts 
genom eftersökningar av relevant material på Internet. Eftersökningen har 
bland annat genomförts via berörda organisationers hemsidor. 
Managementteorierna använder vi för att analysera empirin. Ändamålet med 
sekundärdata är främst för att ge läsaren en uppfattning om vad som senare 
kan framkomma i undersökningen.  
 

3.5 Intervjumetod  
Vid användandet av en kvalitativ intervjumetod kan forskaren till exempel 
bara ge de tematiska ramarna och intervjun liknar mer en dialog, ett samtal 
mellan forskaren och intervjurespondenten. Man eftersträvar att låta 
respondenten påverka dialogens utveckling. Med det menas att forskaren 
inte styr intervjun lika hårt som i en kvantitativ intervju. Det här innebär att 
metoden möjliggör en växelverkan mellan informationsinsamling och 
analys. Skulle forskaren behöva komplettera sitt material är det möjligt att gå 
tillbaka till källan för att få mer information (Holme & Solvang, 1997). 
 
Anledningen till valet av en kvalitativ intervju metod är att frågeformulären 
inte är standardiserade vilket medför en öppnare diskussion som ger mer 
information. Det är intervjurespondentens tankar och uppfattningar som 
framkommer, inte våra. Respondenten tar upp de aspekter som denne anser 
vara intressanta och relevanta i sammanhanget, utan att vi på förhand genom 
formulering av guidande frågor bestämmer vad som ska anses intressant att 
ta upp.  Däremot formuleras en del frågor som ett hjälpmedel, om 
respondenten har svårt att ”komma igång” eller uttrycka sig, just för att 
respondenten och vi skall komma in i en dialog kring fenomenet. 
 
En svårighet som kan uppkomma i användningen av en kvalitativ 
intervjumetod är att forskaren måste ha en förmåga att följa upp det 
problemområden som tas upp under intervjun. Därför är det mycket viktigt 
att forskaren innan intervjun har en god teoretisk bakgrund för att forskaren 
skall kunna sätta sig in i respondentens situation. Men också icke-verbala 
reaktioner måste uppfattas och tas med i tolkningen. Det på grund av att 
respondenten kan uppleva situationen som krävande i och med att han/hon 
måste kunna redovisa och argumentera för sina åsikter, eftersom 
intervjumetoden är djupt personlig. För att samtalet ska bli spontant och 
respondenten ska kunna ge uttryck för sina åsikter och attityder måste 
forskaren vara uppmärksam och öppen under intervjusituationen. Klarar 
forskaren det här kan en bra relation uppstå som bygger på tillit till varandra 
(Holme & Solvang, 1997). 
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3.6 Bearbetningsmetod – Narrativ bearbetning 
Vi kommer att använda en narrativ strategi för att behålla en öppenhet under 
analysen. Allt vi läser och skriver färgas av våra livserfarenheter, 
referensramar, värderingar och förutfattade meningar. Genom att använda 
den narrativa ansatsen utgår vi från grundtexten, befruktar den med våra 
egna associationer och skapar så en ny förståelse för grundtexten. Ansatsen 
syftar inte till att reproducera, utan till att öppna upp texten för ytterligare 
kreativa tolkningar (Czarniawska, 1999). Den narrativa metoden ser 
berättelser (intervjutexten) som ett väldigt kraftfullt verktyg som har 
förmågan att dra in läsaren i texten. Den här metoden är vanlig inom 
management forskning för att tolka och analysera texter. Det narrativa 
perspektivet inom management visar att teori inte är motsatsen till praktik 
utan ett annat sätt att visa praktikerna ett sätt att gå tillväga genom att ge dem 
en annan beskrivning av vad de kallar verkligheten. Den narrativa teorin 
berättar en berättelse där fakta är händelserna och poängen är teorin. 
Meningen med den narrativa kunskapsformen är att göra det roligt för 
akademiker att skriva en akademisk text, men även göra den mer tillgänglig 
för läsaren (ibid.). 
 

3.6.1 Varför en narrativ metod? 
Processen i användandet av det här perspektivet karaktäriseras av 
datainsamling, tolkning och skrivandet och visar likheter med hur historier 
och berättelser brukar skapas (Bell, 2000).  
 
Eftersom vi i den här uppsatsen vill lyfta fram attityder och fånga 
intervjurespondenternas historier passar den narrativa metoden bra. Vi har 
för avsikt att under intervjuerna lyssna på respondentens upplevelser och 
tankar, för att sedan återge dem på ett sätt som gör att läsaren kan sätta sig in 
i situationen och underlätta förståelsen för varför respondenten gjort vad 
han/hon har gjort. För att återgivningen skall ske på ett korrekt och mer 
lättläst sätt använder vi den narrativa metoden. Metoden kommer att 
användas så att intervjurespondenternas svar skapar en enhetlig text som 
bildar en historia. Den här historian blir således den empiri som vi kommer 
att bearbeta.  
 

3.6.2 Plotten 
Plotten är en viktig hörnsten för förståelsen av den narrativa ansatsen och 
kan sägas vara en intrig eller handling. Ansatsen består i att organisera/ordna 
sina erfarenheter kring den avsiktlighet som finns i mänskligt handlande. 
Plotten i den här meningen är sättet som forskaren sätter sig in i enskilda 
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handlingar (ex: krönikor) i en meningsfull helhet (Czarniawska, 1999). 
Krönikor har vissa fördelar men för att kunna tolka och analysera 
människors handlande kan det vara bra att använda något som förknippas 
med nutid. I vårt fall blir det de intervjuer som vi kommer att göra med 
personer som dagligen kommer i kontakt med SOX 404. Plotten kan enligt 
Czarniawska (1999) definieras som händelseförloppet i en berättelse och 
grundbegreppen som binder samman händelserna. Hon säger också att det är 
plotten som knyter samman alla händelser till en helhet (ibid.). Det är den 
röda tråd som skall finnas i en berättelse för att alla delar ska hänga ihop. 
Och att ordna företeelserna i berättelsen på ett sådant sätt att vi får fram 
något nytt. Plotten har en annan viktig funktion och det är att sammanföra 
många komplexa trådar med olika aktiviteter genom att ha subplotter som är 
viktiga eftersom många olika saker händer på samma gång (ibid.). Vi 
kommer att använda oss av plotten för att få ett samband mellan 
informationen som vi kommer få av våra intervjurespondenter.  
 

3.7 Säkerställande av data 
En viktig del av vetenskapliga studier är att innehållet har en hög grad av 
trovärdighet och vetenskapligt värde (Wallén, 1996). Därför menar Wallén 
(1996) att det är viktigt att resultaten och metoden utvärderas. För att lyckas 
i forskningen är det en förutsättning att informationen är tillräckligt 
tillförlitlig för att vara säker på att det som forskaren skriver stämmer 
överens med forskningsproblemet. Det innebär att det är avgörande att hela 
tiden kritiskt pröva informationen och bearbeta den och på det sättet uppnå 
en tillräcklig hög grad av reliabilitet och validitet (Holme & Solvang, 1997).  
 

3.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller ett 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt 
liknande omständigheter. När forskaren frågar efter åsikter, finns det en rad 
faktorer som kan påverka svaret. Således är reliabiliteten en garanti om 
återkommande resultat genom upprepning av samma metod (Bell, 2000). 
Czarniawska (1999) menar att resultatet ligger i forskningspraktiken, inte i 
metoden. Det gör att ”resultat” inte upprepas genom den korrekta metoden 
utan att en viss typ av institutionaliserad forskningspraktik skapar likartade 
resultat. Hon talar hellre om likformighet än reliabilitet (Czarniawska, 1999). 
 
Vår avsikt är att lyfta fram intervjurespondenternas tankar, idéer, handlingar 
och attityder och vi kan då inte med säkerhet säga hur tillförlitligt det är. Vår 
uppfattning är dock att våra kvalitativa intervjuer genomförs på sådant sätt 
att resultatet skulle bli detsamma om intervjuerna genomförts av någon 
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annan och vid en annan tidpunkt. Anledningen till det här är att vi att på ett 
klart och tydligt sätt kommer att informera om förutsättningarna och syfte till 
våra intervjurespondenter.  
 

3.7.2 Validitet 
Meningen med den narrativa ansatsen är inte att hitta den enda sanningen 
eftersom forskaren ska betrakta språket som ett medium för att skapa 
världen, inte avspegla den. Världen flyr undan språket, världen finns men vi 
kan inte avspegla den. Ansatsens validitet handlar inte om att bevisa det 
empiriska utan om argumentation, genom att jämföra en text med en annan. 
Ansatsen ger en annan tolkning av ett ämne, som kan uppfattas som mer 
eller mindre trovärdig än andra (Czarniawska, 1999). Den faktiska 
valideringspraktiken består av valideringsförsök som innebär att avstämma 
en beskrivning av verkligheten mot andra beskrivningar av verkligheten. 
Eller som Ricceur (1981)uttrycker det, att validitet är en 
argumentationsdisciplin som kan jämföras med juridiska procedurer av 
legala tolkningar (Czarniawska (1999) m.h.t. Ricceur (1981)). 
 
Validiteten i vårt arbete består som vi tidigare har påpekat av argumentation. 
Vi menar att i den faktiska valideringspraktiken består valideringsförsök 
alltid av att avstämma texter mot texter. Intervjuerna som vi kommer att göra 
blir till slut en text med intervjurespondenternas svar. Den texten kommer 
sedan att jämföras med teorin, med andra ord text mot text, praktik mot teori. 
Det leder till att tolkningen av texten både kommer från texten i teorin och 
från texterna i praktiken. Tolkningen blir således en argumentation, från vår 
sida, om vad som mer eller mindre överensstämmer i texterna.¨ 
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4 Empirisk studie 
I det här kapitlet presenteras en sammanställning av de primärdata som vi 
har samlat in under de intervjuer vi har genomfört. 
 

4.1 Tillvägagångssätt 
Vi har upprättat vår empiri genom att på olika sätt ha kontaktat 
respondenterna och genomfört intervjuer med dem. En kort beskrivning av 
intervjupersonerna finns nedan: 
 

• Jakob Bundgaard – Manager, Risk Management Services, Öhrlings 
PWC (PricewaterhouseCoopers), intervjuad den 17 april 2007 

• Anna Nielanger – Manager, Information Risk Management, KPMG, 
intervjuad den 18 april 2007 

• Eivor Johansson – Financial Control & Compliance Group, 
AstraZenica, intervjuad den 25 april 2007 

• Pelle Söderberg – Director, Risk & Business Advisory Services, 
Ernst & Young, intervjuad den 2 maj 2007 

 
(Intervjupersonernas svar redovisas inte i den ordning som ovan visas) 
 
Anledningen till valet av de här intervjupersonerna är deras kontakt med 
SOX-regelverket, dels som granskare och användare av det. Men också för 
att de är mest kompetenta och relevanta för vår uppsats. 
Intervjuerna gjordes utifrån en grundstruktur av intervjufrågor för att få en 
bas att utgå ifrån. Efter att frågorna besvarades och kompetensen ökades 
gick vi mer och mer från intervjufrågor till en diskussion, ett samtal mellan 
oss och respondenten. Det för att använda en mer tematisk intervjumetod 
men också för att lätta upp stämningen. 
 

4.2 Revisor A 
Intervjurespondenten är ansvarig för sin avdelning som främst arbetar med 
olika typer av riskhantering på området. Respondenten har arbetat med det 
här de senaste sju åren och har en gedigen erfarenhet på området.  
 
Under det senaste decenniet har det skett stora förändringar inom företagens 
IT-verksamhet. Tidigare bestod IT-verksamheten oftast av olika separata 
system, som till exempel ett för lagerhållning och ett för redovisningen. Idag 
är systemen oftast integrerade med varandra till ett enhetligt affärssystem 
som har kommit att kallas för ERP-system. Förändringen har bidragit till 
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många fördelar, både för företaget och för revisorerna som har i uppgift att 
granska företaget. Fördelarna är bland annat att de olika användarna av data 
inte behöver konvertera den för att bli kompatibel att använda i andra 
system. Konvertering av data kan vara en komplex och omständlig process 
som ofta blir fel. Som exempel har många företag tidigare använt sig av så 
kallade Excel-ark eftersom det har varit enklare att bearbeta data i dem 
jämfört med att integrera systemen. Att använda sig av Excel medför även 
vissa risker ur det interna kontrollperspektivet. Ett integrerat affärssystem 
bidrar även till att antalet manuella processer kan reduceras och istället 
utföras automatiskt i systemet. Exempel på processer som kan ske 
automatiskt är matchning mellan antalet på en faktura och antalet 
inlevererade. Den stora förändringen efter att kraven för intern kontroll har 
ökat är att företagen idag bör använda sig av automatiska processer istället 
för att utföra dem manuellt. Redan innan de skärpta kraven kom hade många 
företag en god intern kontrollstruktur vilket innebär att kraven inte har 
förändrat arbetet i någon större omfattning. 
 
Sverige är ett land där cheferna ofta litar på sin personal till skillnad från i 
USA och Asien där företagskulturen innebär att personalen blir kontrollerad 
i en annan omfattning. De ökade kraven har tvingat många svenska företag 
att kontrollera sin personal på ett noggrannare sätt än innan. Den interna 
kontrollstrukturen blir ofta påtvingad från det amerikanska moderbolaget 
som kräver att dotterbolaget tillämpar samma kontrollstruktur som modern. 
Ledningens ökade angelägenhet om att företaget/koncernen ska ha en god 
intern kontroll beror till stor del på att ledningen idag har ett mycket större 
ansvar gentemot intressenterna. Det är främst genom SOX-lagstiftningen 
som det regleras hårdast. De stora förändringarna i och med SOX är inte 
bara att ledningens ansvar har ökat utan även att det ska finnas en 
omfattande dokumentation som beskriver de olika processerna. Helst ska 
processerna ske automatiskt eftersom riskerna för fel reduceras kraftig, men 
de kan även ske manuellt. Om de sker manuellt finns det en större mängd 
riktlinjer för hur processerna ska behandlas. Det kan till exempel vara att det 
inte är en och samma person som får lägga en beställning, kvitterar att den 
har kommit och sedan betala fakturan. Tidigare har företagen inte behövt 
redovisa hur processerna har gått tillväga. Men i och med SOX-
lagstiftningen har de blivit tvungna att själva gå igenom sina processer och 
testa dem för att se att de fungerar korrekt. De måste genomföra en så kallad 
”walkthrough”.  
 
Företaget behöver med andra ord testa alla processer som är av kritisk 
karaktär innan revisionen ska genomföras. Det innebär att de interna 
revisorerna har fått ett mycket större ansvar gentemot tidigare. Om det är en 
månadsvis avstämning mellan olika konton bör företaget genomföra mellan 
två till fem stickprov under året för att kontrollera att processen verkligen 
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fungerar. Om det är en daglig process som utförs kan det handla om ett 
trettiotal stickprover under året men det beror även på företagets unika 
situation och hur många transaktioner som sker generellt under året. Efter att 
testerna har genomförts ska företaget avge en egen form av 
revisionsberättelse, en typ av intyg på att de har bedömt den interna 
kontrollen och anser den vara god. Det innebär att revisionen idag består av 
tre delar där revisorn ska avge ett uttalande om resultat- och balansräkning 
inklusive noter. Revisorn ska även avge två uttalanden avseende systemet för 
den interna kontrollen gällande den finansiella rapporteringen. Uttalandet 
delas in i två delar som innebär att utvärdera ledningens bedömning av de 
interna kontrollsystemen samt att utvärdera effektiviteten i bolagets system 
för den interna kontrollen.  
 
Vid en intern granskning är det viktigt att under planeringsstadiet identifiera 
vilka processer som kan ses som kritiska och där det kan finnas risker för fel 
och oegentligheter. Granskaren utgår ifrån balans- och resultaträkningen för 
att hitta de poster som kan ha kritiska processer för att sedan studera de 
konton som resulterar i posterna. Sen ska granskaren välja nyckelkontroller 
för processerna och genomföra en ”walkthrough” där de olika stegen i ERP-
systemet och organisationen studeras. Det som studeras och dokumenteras 
vid en ”walkthrough” är att kontrollerna fungerar på ett godtyckligt sätt och 
bidrar till en god intern kontroll i företaget.   
 
Många av dagens nya ERP-system är moderna och välutvecklade system 
som kan ta hand om flera av de tidigare manuella processerna. En 
automatisering av processerna kan både spara tid och pengar för företagen 
och de anställda kan istället fokusera på att förbättra kärnverksamheten. En 
automatisk process behöver bara ett stickprov för att kontrolleras medan de 
manuella kontinuerligt behöver kontrolleras. Till en början var företagen helt 
fokuserade på att få sin IT-verksamhet SOX-överensstämmande utan att mer 
tänka på vilka fördelarna är. Nu när de har blivit det kan det under de 
kommande åren fokusera på att göra ändringar och kunna utnyttja sina 
system på ett mer effektivt sätt. Att företagen inte har gjort det här innan 
beror till stor del på att systemen oftast är komplexa att förstå och arbeta 
med eller att det har varit bristande utbildning bland personalen hur de ska 
utnyttja systemet. 
 
SOX-lagstiftningen har sedan tvånget att följas fått en negativ klang, kanske 
för att många övertolkar vad det egentligen innebär men på sikt kan det bidra 
till många fördelar för organisationen och den interna kontrollen.  
 
De förändrade kraven på företagens egna kontroller kan både ses som 
positivt och negativt eftersom företagen inte bara kan förlita sig på kontroller 
utan även bör kunna lita på sin personal. Den interna kontrollen bör alltid 
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finnas, speciellt bland de automatiska processerna men för de manuella 
måste en balansgång avväga ihop med sunt förnuft för hur omfattande dem 
ska vara. Så småningom kommer troligtvis balansgången för intern kontroll 
att nå en godtycklig nivå bland företagen.  
 
När ett företag upprättar sin interna kontrollstruktur finns det flertalet 
hjälpmedel och verktyg som de kan använda sig av. Den modell som har 
blivit allmänt vedertagen är COSO-modellen. I praktiken går det att använda 
sig av vilken modell som helst men indirekt uppmanas dock att modellen ska 
användas. COBIT modellen som är en vidareutveckling av COSO bör 
användas för IT-verksamheten. Att de har blivit allmänt vedertagna beror till 
stor del på att de är bra och heltäckande modeller som utgår ifrån de olika 
komponenterna och interna kontrollstrukturen. De ska även vara bland de 
mer pedagogiska modellerna som finns tillgängliga men utan en hög nivå av 
IT Governance så spelar det inte så stor roll om företaget har en bra intern 
kontroll, IT-säkerhet är grunden för intern kontroll. Utöver att använda 
COSO som modell är det även viktigt att tillämpa sitt sunda förnuft och 
erfarenheter. 
 
Trots att det idag föreligger företaget en viss skyldighet att gå igenom 
samtliga processer förekommer det att revisorer upptäcker brister. De brister 
som är vanligast är att företaget saknar dokumentation för hela processer 
eller delar av kritiska processer. Den typ av dokumentering som är viktig är 
bland annat spårbarheten och vilka personer som kontrollerar processerna. 
Den typ av granskning som revisorerna gör för den interna kontrollen sker 
inte som den traditionella revisionen utan görs under det aktuella 
räkenskapsåret. Granskningen av den interna kontrollen skall göras löpande 
under året efter att nya applikationer implementeras. Oftast sker det under 
den senare delen av räkenskapsåret. Det innebär att spridningen för 
revisorernas arbete har ökat under året och till stor del består av planering av 
granskningarna.  
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Att det finns brister i den interna kontrollen kan ibland accepteras, det ska då 
finnas andra kompenserande kontroller som reducerar den totala risken. Det 
kan vara att företaget har en analytisk kontroll på de berörda kontona och på 
så sätt upptäcker om det inte stämmer mellan olika konton.  
 

 
 
Figur 7. Godtagbara brister 
Figuren är en illustration över hur brister kan godtas i fall där det finns andra 
kontrollmekanismer som fångar upp eventuella brister (Källan är anonymiserad 
efter förfrågan).  
 
Har personalen inte ledningen med sig i processen för arbetet med intern 
kontroll kan det bli en onödigt omständlig process. Har personalen till 
exempel inte fått tillräcklig utbildning för vad målen med den interna 
kontrollen är vet de inte vad de ska göra för att nå dit. IT-chefer fick i början 
av SOX- implementeringen inte reda på målen utan bara att de skulle se till 
att företagets IT-verksamhet skulle bli SOX-överensstämmande innan 
årsskiftet. Det berodde till stor del på den stora osäkerhet kring vad SOX 
innebar för förändringar. Om ledningen tycker att det är en viktig fråga går 
arbetet med den interna kontrollen mycket lättare. 
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Figur 8. Ständiga förbättringar 
Figuren är en illustration över det kontinuerliga arbetet och ständiga 
förbättringarna som sker inom linjen med intern kontroll (Källan är anonymiserad 
efter förfrågan).   
 
Det ledningen kan göra för att få med sin organisation i arbetet är att utse 
ambassadörer på de avdelningarna som mest berörs. När tankesättet kring 
intern kontroll når längst ner i hierarkin får den störst effekt, men det är ofta 
svårast att förankra den interna kontrollen här.  
 
Bolagsledningar har idag kommit relativt långt i arbetet med moral och etik 
gentemot aktieägarna och övriga intressenter. Dels på grund av att 
straffskalan för ekobrott är ganska hård och som tidigare nämnts även för att 
ledningens ansvar är mycket tydligare idag än innan. Men som vid alla typer 
av bokslut kan resultatet vara manipulerat och försköna den finansiella 
ställningen. Vid misstankar om att oegentligheter har förekommit är det 
viktigt att identifiera vilka personer som gynnas och på så sätt kunna spåra 
om personerna har genomfört bedrägerier gentemot företaget. En stor 
skillnad mellan Sverige och USA är att personer med ledningsbefattning i 
USA ofta har full tillgång till systemet och kan göra ändringar efter vad som 
gynnar dem. I Sverige har ledningen oftast inte några möjligheter till det här 
utan kan bara plocka ut data i form av beslutsunderlag.  
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4.3 Revisor B 
Respondenten har arbetat med den här typen av frågor inom 
revisionsbranschen i drygt tio år och har en stor erfarenhet på området. 
Personen har en tyngre roll på det bolag som den idag arbetar för.  
 
Det som har förändrats i ERP-systemen mot för något decennium sedan är 
att det tidigare oftast var egenutvecklade system som höll ihop 
organisationens IT medan företagen idag går mer åt att använda 
standardsystem. Anledningen till att de nu köper standardsystem är för att de 
tror det leder till en kostnadsbesparing i IT budgeten. Men vad som inte 
beaktas är att standardsystem oftast är i behov av en situationsanpassning för 
den unika processen inom företaget. Det leder till att tanken med 
standardsystem ofta fallerar. Däremot finns det nu standardsystem som kan 
köpas i moduler och modulerna gör att organisationen får ett mer anpassat 
IT-stöd. Applikationerna blir då mer inriktade på den kärnverksamhet 
organisationen utför även om de har ett så kallat standardsystem. 
 
Anledningen till att de används är tron på att ”om det fungerar för så många 
andra företag måste det även fungera för oss”. Det gör att standardsystemen, 
som ofta är väldigt dyra, inte används fullt ut på grund utav bristande 
kompetens. I och med det får inte företagen ut den fulla effekt av systemet 
och dess logik som de egentligen skulle ha erhållit. Istället för att låta 
systemet hantera en viss typ av arbetsuppgifter utförs de här uppgifterna 
manuellt och det sker ofta med hjälp av Excel som i det här avseendet inte är 
ett bra verktyg. Ur ett SOX perspektiv är det här inget bra arbetssätt eftersom 
det är mycket svårt att utföra kontroller i spårbarhet, sekretess och 
tillgänglighet. Det går bland annat inte att direkt spåra de förändringar som 
har gjorts i ett Excel ark och vem som har gjort det senaste vilket är krav i 
SOX-lagstiftningen. 
 
Det som SOX har påverkat mest hos svenska företag är inte införandet av 
kontrollerna, för det har oftast redan funnits bland företagen. Den stora 
förändringen har varit kraven på att företagen ska dokumentera och själva 
bestyrka att de interna kontrollerna har kontrollerats och att de fungerar. 
Anledningen till att SOX har blivit mycket uppmärksammat här i Sverige är 
kontroll aspekten över medarbetarna. Varje medarbetares insats i de olika 
processerna ska dokumenteras vilket kan uppfattas som kränkande. I Sverige 
har vi generellt en mer lättsam företagskultur där cheferna litar på personalen 
och att de gör det jobb som ska göras utan att det förekommer några 
oegentligheter. 
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Förtroendet som cheferna har för sin personal räcker inte i och med SOX-
lagen som garanti skall man säkra den interna kontrollen. Det innebär att 
företag i Sverige framför allt måste ställa om sig mentalt på att bli 
kontrollerade hela tiden, på gott och ont. 
 
I Amerikanska bolag ser personalen inte efterföljandet av SOX kraven som 
något direkt hot mot sin fria arbetsvardag. Personalens arbetsuppgifter i 
amerikanska företag har nästan alltid varit dokumenterade i punktform för 
att reducera missförstånd. Det är en sorts policy, där medarbetarna är 
tvungna till att utföra uppgiften exakt enligt de punkterna och har inte några 
möjligheter att avvika från dem. Det här har varit både bra och dåligt men 
framför allt en trygghet för amerikansk personal då de får svart på vitt vilka 
arbetsuppgifter de förväntas utföra. Skulle arbetet avvika från protokollet är 
det väldigt allvarligt. Just det här sättet att arbeta har ökat tilltron till att 
intern kontroll skapar bättre finansiell rapportering i amerikanska bolag, 
vilket vi i Sverige inte har haft samma uppfattning om, speciellt under IT 
sektionen. Givetvis ändras inte en hel kultur enbart genom instiftningen av 
en lag men bolagen måste ta hänsyn till de nya kraven. 
 
Anledningen till att IT-avdelningen inte har haft samma uppfattning är 
förmodligen att de inte ser att programförändringar kan ha någon verkan på 
den finansiella datan men att ha en programförändringsrutin är en utav de 
viktigaste delarna för att upprätta en god intern kontroll. En liten förändring i 
ett system kan göra en stor skillnad i den finansiella rapporteringen. 
Däremot, hur en bra programförändringsrutin ser ut är det ingen som i 
dagsläget direkt vet men revisionsbolaget har ganska stor erfarenhet av att 
bolag har brister just inom den här sektionen.  
 
Framförallt ställs högre krav på tester och dokumentation av 
programförändringarna. SOX talar egentligen inte om vad företagen ska göra 
när det gäller IT, men eftersom de övervakande organen hänvisar till 
ramverk som COSO och COBIT så finns det ändå en sorts ”best practice” 
när det gäller IT. Syftet med intern kontroll har inte förändrats i och med 
SOX och Koden. Aktiemarknaden, marknaden i allmänhet, ledningen, 
skattemyndigheterna, revisorerna o.s.v. har alltid varit intresserade av att 
redovisningen är korrekt och återspeglas korrekt. Lagarna har dock gjort att 
företag idag vill stärka sitt förtroende gentemot marknaden för just de 
kontrollmekanismer som finns genom den finansiella rapporteringen. 
 
För att förbättra förtroendet för sitt bolag måste ledningen idag vara mycket 
engagerad i resonemanget över vad det finns för risker i företaget och dess 
omgivning, det här på ett helt annat sätt än vad som tidigare har gjorts. 
Ledningen fokuserar i och för sig fortfarande på att göra affärer inom 

44 



kärnverksamheten men just att öka riskmedvetenheten ligger som ett högt 
mål för företag idag.  
 
Däremot är det ytterst viktigt att skilja på finansiella affärers risker och den 
interna kontrollen som är en annan typ av risk. Det är klart att ledningen inte 
kan ha alltför stor uppmärksamhet på oegentligheter, alltså att någon 
manipulerar datan men att de ändå behöver klargöra vilka incitament det kan 
finnas för att avdelningar förskönar sina resultat.  
 
Om nu ledningen öppet diskuterar den här typen av frågor ökar 
medvetenheten om dem markant och i och med det kan ledningen aktualisera 
ett tänkande i organisationen som förbättrar den interna kontrollen. Det har 
även inneburit att intern revisionen har fått en högre ställning inom 
företagsvärlden idag. En stor del av SOX 404 innehåller just intern revision, 
där det är mer uttalade krav på vad som ska göras. Det har dock  alltid varit 
stor skillnad mellan företag angående hur medveten ledningen är om brister i 
linjeorganisationen. Oftast är det så att stora bolag som kontrolleras av 
ägarna är mer måna om att företaget funderar i de här banorna. Anledningen 
till att ägarkontrollerade bolag är mindre kritiska till kontroller är 
förmodligen att de har skapat bolaget själva och då är mer angelägna om hur 
de egna resurserna förvaltas. Det kan bli överdrivet kontrollerat men ur 
internt kontroll perspektiv är det aldrig en nackdel.  
 
När SOX-lagen trädde i kraft blev det ett allmänt kaos i organisationer där 
ingen visste och ingen vågade säga vad som var den rätta rimliga nivån för 
intern kontroll som skulle användas för IT. Speciellt IT-chefer fick en del att 
bita i. De skulle göra alla applikationer SOX-överensstämmande, men visste 
oftast inte vad det innebar. Osäkerheten snappades upp av många konsulter 
och tänkte att här kan vi tjäna pengar, vilket de också har gjort. SOX har 
inneburit att företag har spenderat upp till miljonbelopp för att få en 
applikation s.k. SOX-överensstämmande. Det skall även kontrolleras av 
revisorer vilket har gjort att själva revisionen har blivit dyrare.  
 
Det som ledningen nu har tvingats inse är att istället för att manuella 
kontroller byggs in ersätts de av systemet, vilket kommer att resultera i att 
det blir lättare och lättare att påstå att systemen för intern kontroll är 
effektiva. En automatisk kontroll i ett system fungerar tjugofyra timmar om 
dygnet, sju dagar i veckan, om nu ingen ändrar i programkoden. Den här 
processen att automatisera kontrollerna har fått ett stort motstånd bland 
användarna eftersom de alltid har gjort en kontroll på ett visst sätt och det 
har fungerat, så varför ändra den. Ledningen måste då vara väldigt tydligt 
och i stort sett förbjuda medarbetarna att använda till exempel Excel för att 
utföra kontrollerna. All information och data måste hämtas från och 
bearbetas utifrån källan. Det här blir ännu viktigare när resultatet av de 
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manuella processerna ligger till grund för redovisningen. Anledningen till att 
medarbetarna fortfarande använder sig av manuella kontroller är ofta bristen 
på utbildning för systemen men också oförmågan att förklara problematiken 
för IT-avdelningen som i sin tur ska förklara för sin systemleverantör.  
 
En möjlig anledning till det här kan vara att SOX-projekt ofta är stora och 
komplexa, vilket i sin tur medför att projektdeltagarna på slutet av projekten 
väljer ad-hoc mässiga lösningar istället för de från början tänkta. I och med 
det får företag inte heller uppleva de fördelar som systemet skulle kunna ge. 
Det blir snabblösningar istället för att skapa ett datawarehouse där 
informationen kan fås direkt. Ur internt kontroll perspektiv så är ett 
datawarehouse mycket bättre än de Excel ark som används nu, speciellt ur 
behovet att kunna spåra information. När SOX kom var det många 
programvaruleverantörer som tidigt gick ut med att säga att de är SOX-
överensstämmande men de tog ganska snart bort det eftersom de egentligen 
inte var det. Nu har de istället gett ut publiceringar om hur företag kan bli 
SOX-överensstämmande med hjälp av deras system.  
 
I och med SOX har kraven blivit mycket mer formella till exempel om ett 
företags användare kan beställa sina behörigheter via e-mail eller ett 
formulär. Oftast får en ny användare samma behörighet som övriga 
användare på företaget. Egentligen skulle det vara uttalat vad för 
behörigheter just den personen ska ha och att det ska genomföras med hjälp 
av ett formulär. Det ska också finnas strukturerade rutiner för hur de här 
behörigheterna ska uppdateras. Det är många företag som fallerar på det här, 
oftast på grund av att de inte har haft någon periodisk genomgång om vem 
som har vilken typ av behörigheter, men att det nu under senaste tiden börjar 
ändras. Med andra ord ställs det mycket högre krav på IT-avdelningen 
genom den här typen av dokumentationer som givetvis ska gå högre upp i 
hierarkin innan de godkänns. Det här sättet att tilldela behörigheter kommer 
att öka kvaliteten.  Besvärliga förändringar som ändå behöver göras kan 
genomföras noggrant och motivera personalen. 
 
Revisionsprocessen har även den förändrats i och med lagen, det har blivit 
en tilläggsmetod till den vanliga revisionen. Koden har däremot inte direkt 
förändrat processen förutom att det har blivit lättare att diskutera problemen 
med bolagen.  
 
De flesta företagen använder COSO på grund av att PCAOB har pekat på det 
och då ser de ingen anledning till att välja något annat men för att täcka IT 
delen kompletterar de med COBIT som har funnits en längre tid och som 
fick ett ytterligare uppsving i och med SOX-lagen. 
 

46 



Syftet med att företag använder COSO är för att det är vedertaget, att 
företagen inte hittar på något själva. Hur de sedan implementerar och 
använder sig av COSO är en annan sak. Ramverket är bara en vägledning för 
hur företagen förväntas göra. Däremot är det inte många som certifierar sig 
mot det eftersom företag fortfarande inte ser IT som en stor del i företaget. 
När revisorn sedan granskar ERP-systemen utgår revisorn från balans – och 
resultat räkningen och tittar på vilka de kritiska kontona är och vilka flöden 
som passerar till och från dem. Det är den data som ligger till grund för 
redovisningsdatan. Sedan tittar granskaren på de processer som har högst 
risk att bli fel. När riskerna har uppmärksammats försöker revisorn och 
företaget upprätta kontroller till dem. 
 
Utifrån kontrollerna görs en så kallad ”walkthrough”, där revisorn följer en 
transaktion genom processen. Därefter utvärderas designen av kontrollerna 
för att se om de är rimliga och utifrån ett godkännande av designen testas 
sedan kontrollerna. Kontrollerna kallas för nyckelkontroller och det är de 
som säkerställer att redovisningen blir korrekt. Om nyckelkontrollerna finns 
inom systemet används IT-revisorer för att granska dem.  
 
Givetvis finns det olika sorts kontroller, bl.a. en behörighetskontroll där 
revisorn tittar efter vem som har behörighet att till exempel ändra ett 
grundpris och verifierar om personen ska ha den. En annan kontroll kan gälla 
de generella IT-kontrollerna, där det görs stickprov för att få en viss grad av 
säkerhet. Det ökar kvaliteten om revisorn till exempel granskar grunddata 
eller ett kundregister. Det viktiga är då vem som kan ändra det och vad det 
krävs för behörigheter. Företaget måste tillse en ägare av registret som 
revisorn sedan kan rådfråga och kontrollera. Utifrån det här kan företaget 
senare göra bättre affärer. Det är också väldigt mycket lättare att underhålla 
och se om den är korrekt om företaget samlar alla kunder under ett register.  
 
Ambitionen finns hos olika koncerner att göra det här, men sen köps det in 
extra system ändå vilket gör att själva nyttan med ett kundregister fallerar. 
Det här är ett typiskt problem som IT Governance måste ta hand om och se 
till att det efterföljs i det att bara upprätta ett register och inte köpa in extra 
system även om de vill. 
 
Det här är ett typiskt problem som ledningen kan känna till men inte direkt 
orkar ta tag i. Oftast brukar då revisorn diskutera det här med ledningen med 
de bevis man har men kontrollerna är väldigt olika från bolag till bolag vilket 
oftast beror på hur projektet har utformats. Om nu fel har påträffats 
diskuterar revisorerna med bolaget om varför de tycker att det finns ett fel 
och varför bolaget inte kontrollerar det. Oftast har det istället varit så att 
deras kontroll har haft en felaktig design och måste göra om enligt revisorns 
förslag som sedan återigen testas. 
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Däremot är det tveksamt om in- och utdata har förändrats speciellt mycket 
sen lagens inträde, men kvaliteten på grunddata har ökat vilket i sin tur borde 
generera bättre utdata. Bolag gör fortfarande väldigt mycket i 
bokslutsprocessen istället för att använda sig av systemen. Förmodligen 
kommer det att ändras med tiden just på grund av att det har varit en hektisk 
period som företagen måste återhämta sig från innan de fortsätter arbetet 
med att förbättra den interna kontrollen och automatisera dem. 
 
Ledningen har haft ett stort ansvar att förankra det här sättet att tänka för att 
få en bättre intern kontroll men den förankringen skiljer sig från bolag till 
bolag. Oftast handlar det om ledningens egna värderingar kring vad de tror 
om SOX och en förbättrad intern kontroll. Sedan är det väldigt viktig för den 
enskilde i bolaget att se att ledningen efterlever sina värderingar själva, det 
brukar kallas för ”code of conduct”. Policys ökar inte säkerheten i sig, utan 
ledningen måste tydligt visa att det är otroligt viktigt med intern kontroll och 
då kommer förmodligen och förhoppningsvis medarbetarna att inse det här 
och även de sträva mot en förbättring. Däremot kommer företag aldrig ifrån 
oegentligheter och omedvetna fel.  
 
Intern kontroll handlar till stor del om ordning och reda och att efterfölja den 
så bra som möjligt. Då måste ledningen gå i spetsen och vara ett gott 
föredöme för att arbetet ska fortlöpa utan svårigheter.  
 
Om vi nu delar upp arbetet av den interna kontrollen och uppföljningen av 
den så kan det sägas att svenska bolag nu genomgått designfasen och skall 
gå vidare med förvaltningsfasen.  De börjar nu inse att det inte bara är 
någonting som måste göras i år utan att de hädanefter måste leva med det här 
sättet att arbeta, vilket gör att de verkligen måste tänka efter och utvärdera 
nyckelkontrollerna. Det kommer därför att bli en del av det dagliga arbetet, 
och först då har det satt sig i organisationen men styrningen har inte kommit 
så här långt än men en god bit på vägen. Det finns dock fortfarande företag 
som har sin IT-avdelning nere i källare. Det finns företag som har förändrat 
IT-chefens roll så att han/hon numera sitter med i ledningen och rollen 
brukar kallas för Chief Information Officer (CIO) eller Chief Information 
Security Officer (CISO). I och med det här kan revisorn se en förbättring av 
IT Governance. Den här typen av förändringar varierar beroende på vilken 
bransch som granskas. Finansbranschen är en bransch som har haft det en 
längre tid för att de tycker det är en självklarhet men det beror också på 
vilket personligt engagemang ledningen har.  
 
Om vi går tillbaka till ramverken för att uppfylla en god IT-Governance, så 
står det inte detaljerat vilket tillvägagångssätt som ska tillämpas, utan det 
mer är en vägledning. Vid till exempel lösenord talar COBIT inte om hur 
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många tecken som ska användas för att få ett säkert lösenord, bara att det ska 
finnas policy för det. Därför är det en skillnad mellan hur bolag gör för de 
måste översätta och själva ansvara för hur många tecken de tycker ett 
lösenord ska ha för att vara säkert. Här kommer även revisorn in för att 
hjälpa dem, för oftast använder företag för lite tecken för att det ska 
klassificeras som säkert. 
 
Generellt har SOX ökat fokusen på intern kontroll vilket är väldigt bra. Det 
är även en lag som är mycket amerikansk där rättspraxis vägleder. 
Rättspraxisen leder till att det kan bli väldigt många fria tolkningar som 
sedan gör att själva lagen också blir diffus. På grund utav att SOX är så 
diffus får företag det svårt att tolka den. Därför är det viktigt att revisorer och 
företag diskuterar lagen så att de vägleder varandra. 
 
Upprättandet av Koden påvisar än en gång hur viktigt det är med ledningens 
ansvar och förståelse för den interna kontrollen. Det som skiljer sig mellan 
SOX och Koden på en övergripande nivå och som är mindre bra är att 
företag enligt Koden bara behöver påstå att de har en intern kontroll. Det 
finns inga krav på att den skall verifieras av någon oberoende part.  
 
Däremot kan SOX bli lite för stort att applicera på mindre bolag. Då kan det 
vara nödvändigt att skapa andra upptäckande kontroller, men hur revisorn 
ska övervaka dem är en annan fråga. Sammanfattningsvis kan det sägas att 
kraven på intern kontroll i både mindre och större bolag är väldigt  
ändamålsenligt 
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4.4 Revisor C 
Intervjurespondenten har arbetat inom revisorbranschen i 10 år och har 
tidigare arbetat med systemutveckling i 20 år och har på så sätt skaffat sig en 
stor erfarenhet inom området. Det kan sägas att det generellt har blivit ett 
mindre utbud där de aktörer som finns idag erbjuder stora och ofta komplexa 
system. Dagens standardsystem har ofta olika nischer mot specifika 
branscher. 
 
Den interna kontrollen har de två till tre senaste åren genomgått stora 
förändringar och det beror till stor del på de stora redovisningsskandalerna 
som bidrog till att SOX antogs som lag. Innan dess har det inte skett någon 
större förändring att tala om. Det finns dock ett stort behov av att förbättra 
kvalitet på de utdata som finns att tillgå i standardsystemen. De interna 
kontrollerna som tidigare förekom genomfördes främst av de finansiella 
revisorerna, de avgränsade sig alltså till de finansiella områdena. Det innebar 
att det fanns många områden som inte direkt hade någon intern kontroll. Den 
interna kontrollen skiljde sig mycket mellan olika branscher och gör än idag. 
Branscher där den interna kontrollen tidigt hade ett starkt fotfäste var bank, 
finans och försäkring och som motsatt var ofta bolag inom 
verkstadsindustrin där fokus oftast kom att hamna på effektivisering inom 
kärnverksamheten. Bankvärlden har alltid vara måna om att skydda sig mot 
olika typer av bedrägerier.  
 
Största förändringen som har skett är tydligheten i vad intern kontroll 
faktiskt innebär, det har oftast varit de generella IT-kontrollerna vilket 
innebär krav på dokumentation av processerna i systemutvecklingsprocessen 
och identitetshantering genom behörighetskontroller. Det finns flera andra 
områden också fast det är främst de ovan berörda som har fokus. 
Organisationen har förändrats utifrån tydligheten i vad en person får göra 
och inte göra. Seggregation of Duties är ett begrepp som här har fått en stor 
roll och innebär att personalen inte ska ha oförenliga arbetsuppgifter. Att en 
och samma person inte ska kunna lägga upp en leverantörsfaktura och 
godkänna den för utbetalning utan det ska vara flera personer som utför 
processen. Viktiga och kritiska kontroller för organisationen har idag helt 
andra krav på dokumentation än tidigare. För att kunna vara tydligare med 
det har behovet av insikt i processen ökat och kräver djupgående 
dokumentation. Att kunna se helheten av processen för att hitta de kritiska 
punkterna där kontrollpunkter ska sättas in, med andra ord identifiera vart 
det kan gå riktigt fel i processen.  
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Figur 9. Processdokumentering 
Figuren illustrerar hur ”Segregation of Duties” kan vara utformade i en 
inköpsprocess. Dokumenteringen av en process bygger ofta på en metodik som ovan 
(Egentillverkad utifrån beskrivning från Revisor C, varav källan är anonymiserad). 
 
Att dokumentera processen på det här sättet ger inte bara granskaren en god 
insikt i processen utan den ger även företaget själv en helt annan insikt i hur 
processen är uppbyggd och vad som kan förbättras inom den. Det underlättar 
även arbetet för att hitta kritiska punkter där kontroller bör sättas in för 
företagets egna bästa. Ett exempel kan vara när en faktura ska bli godkänd 
för betalning, då ska det finnas en godkänd matchande inköpsorder till den 
som stämmer överens i kvantitet och pris. Det här är ett internt 
kontrolltänkande som har gjort att det ofta blir en effektivare process. Ofta 
har inköparen givna mandat för hur mycket de har möjlighet att köpa in för, 
till exempel 50,000 kr i månaden. Når inköparen upp till den här summan 
eller överskrider den larmar systemet och producerar en rapport till närmast 
överstående chef. 
 
Det finns idag krav på att systemet ska ha inbyggda funktioner som 
ovanstående. Företag kan idag ha 100 tals till 1000 tals fakturor i veckan och 
om det då finns ett inbyggt system för en sådan process är det en stor fördel. 
En inbyggd automatisk process behöver bara kontrolleras en gång, fungerar 
den som den ska då behövs det inte göras några vidare kontroller, vilket 
sparar företagets resurser. Det har även varit en av de stora förändringarna 
som har skett under det senaste decenniet. Företag går ifrån att ha många 
detaljlösningar och systemstöd till att ha homogena plattformar, med andra 
ord slänger ut flertalet system för att istället bara ha ett integrerat system i 
verksamheten. Företaget får då ett mer heltäckande system, ett företag kunde 
till exempel ha ett tjugotal olika system som stödjer en process. Anledningen 
till det här har ofta varit att det inte har funnits system som klarar av alla 
stödfunktioner. En anledning kan också vara att många koncerner idag 
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genom historien består av ett antal företagsuppköp och fusioner vilket har 
bidragit till ett system arv som inte alltid är bra. Ofta har dem då inte tagit 
tag i det direkt utan vanligtvis har den nya ledningen lagt det åt sidan tills 
vidare. Det kostar mycket pengar och har låg effektivitet vilket leder till 
dålig verksamhetsnytta.  
 
Manuella kontroller i en verksamhet är ofta förekommande och är ett 
problem, företaget utnyttjar inte de funktioner som finns inbyggt i systemet, 
vilket i sin tur leder till en lägre nivå av intern kontroll. Bristande utbildning 
och dålig ifrågasättande från ledning varför systemet inte utnyttjas bättre kan 
också vara en faktor. När SOX kom genomförde företaget ofta utbildningar 
för kritiska kontroller, men eftersom det var mycket effektivare att säkra ett 
system istället för tio system bidrog det till att företagen många gånger 
strävade efter att bara ha en helhetslösning. Det är ett viktigt argument för att 
använda sig av ”homogena system”. För revisionsprocessen har SOX inte 
inneburit någon större förändring eftersom principerna för en revision inte 
har behövts ändras. Det har bidragit till att revisionsbolagen har hjälpt 
företagen att säkra sin interna kontroll på ett bättre sätt än tidigare. 
Innehållsmässigt har det med andra ord inte skett någon förändring men 
omfattningsmässigt har det inneburit ett större krav på att verkligen testa att 
kontrollerna fungerar. Att säkra bevis för att kontrollerna har utförts är en 
stor del av arbetet.  
 
COSO är idag ett av grundfundamenten globalt inom SOX-
implementationen. COBIT är ett annat ramverk som bland annat har utgjort 
grunden för revisionsmetodiken. COBIT är en grundstruktur som företag 
bygger hela sin IT-verksamhet på och är inte något som de bara kan plocka 
in. Anledningen till att COSO används är för att det är en direkt 
rekommendation. COBIT används för att det är en helhet som är mycket 
robust och stabilt att använda som modell. Om företaget inte haft någon 
struktur sedan innan är det ett bra verktyg att bygga upp verksamheten på 
genom att använda någon av de här modellerna. 
 
Vid en granskning av ett system bestäms först vilken funktion det är som ska 
granskas, det bestäms bäst genom att identifiera kontrollpunkterna som finns 
eller som bör finnas. Det finns tre huvudtyper av kontroller, manuella och 
automatiska och en blandning av dem, halvmanuella som är en mix. Med 
utgångspunkt ur de kritiska kontrollerna utgår revisorer ifrån de som är 
automatiska och halvautomatiska. Sen gör de två typer av tester av systemet 
för att svara på frågan om kontrollfunktionen fungerar som det är tänkt? En 
automatisk kontroll behöver bara testas en gång för att kunna avgöra om det 
är en ”Pass” eller ”Fail”. En manuell måste oftast testas 25 gånger. Sen ska 
den generella kontrollmiljön testas, då går revisorer in och testar att det finns 
programförändringsrutiner och behörighetsrutiner, sen kommer det även in 
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några mindre tester hur driften går till. Skillnaden är att den generella 
kontrollmiljön är mer övergripande och täcker in flera olika områden. Bevis 
att systemen har granskats är att ta skärmdumpar av testresultatet. Om testet 
utfaller negativt ges förslag på förändringar för att det ska uppnå positivt 
utfall och senare göra nya tester och kontrollera att förändringarna har 
genomförts. Det är då viktigt att planera testerna i god tid om företaget ska 
hinna göra nödvändiga förändringar.  
 
I de flesta fall förstår ledningen riskerna med att inte ha ordning på systemen 
och de görs ändringar direkt, det är samtidigt viktigt för företagets 
trovärdighet. Det är även viktigt för revisorerna att inte bara hitta det som 
inte når upp till en god intern kontroll utan det är även viktigt att vi revisorer 
påvisar vad som är bra. Det är viktigt för företaget eftersom de då vet hur de 
ska göra med andra kontroller för att uppnå liknande resultatet men det 
kräver även att granskaren har förståelse för vad som är bra och mer än bra. 
Det är oftast svårare att säga vad som ser bra ut, till skillnad för vad som ser 
dåligt ut.  
 
Hur mycket trovärdigare in och ut data har blivit idag är mycket svårt att 
säga men helt klart är att det är en helt annan medvetenhet och förståelse 
idag än vad det var tidigare. Det har skett mycket justeringar för att bli SOX-
överensstämmande. Dels beroende på att straffskalan för SOX är mycket 
högre än 8:e Bolagsdirektivet och Koden. Många företag har dock förstått 
fördelarna med god intern kontroll och infört egen policys som kan motsvara 
SOX lagstiftningen på flera punkter. Det bästa sättet att förankra ett internt 
kontrolltänkande i en organisation är att förmedla vilka risker som finns och 
att god intern kontroll är bästa verktyget för att reducera riskerna i bästa 
utsträckning. Det finns inte en enda verksamhet som inte består av risker. 
Avgörande är hur företaget väljer att kontrollera dem men arbetet och 
uppföljningen med den interna kontrollen varierar stort mellan olika 
branscher som kan jämföras med tidigare nämnda branscher.  
 
En låg användaracceptans bland användarna upptäcks direkt vid testerna. 
SOX-lagen har bidragit till stora förändringar, Segreggation of Duties styr 
vad personalen får göra och inte göra i en helt annan utsträckning idag än 
tidigare. Internal Control är den avdelningen som främst arbetar med 
Segreggation of Duties vid sidan av intern revisorerna. Den nya typen av 
företagsledningar som idag får ett starkare fotfäste arbetar mycket hårt med 
att förankra den interna kontrollen bland företagen vilket är bra.  
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4.5 AstraZeneca 
Respondenten arbetar med finansiella kontroller och överensstämmelse med 
lagar inom företag. Respondenten leder för tillfället den grupp som arbetar 
med att sprida budskapet med den interna kontrollen i organisationen. 
AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag och är noterat på 
New York börsen vilket innebär att de måste följa SOX-lagstiftningen. 
 
Det har inte skett någon större förändring för systemen sen tidigare, utan det 
är mer synen på hur de ska användas som skiljer sig. Egenutvecklingen av 
system har alltid varit hög eftersom det ökar möjligheterna till att anpassa 
dem efter behoven. De standardprodukter som används är mer moduler som 
tillhör det allmänna inom företaget. Anledningen till att ha en egen 
utveckling av program och system är att det är svårt att hitta standardsystem 
som stödjer behoven.  
 
Intern kontroll är inte något som har tillkommit utan är något som alltid har 
funnits, men det har inte alls varit samma fokus på den interna kontrollen 
som det är idag. Det är inte bara vid millennieskiftet som det har förekommit 
företagsskandaler som har påverkat intressenternas förtroende för publika 
företag utan incidenter som företagsskandaler är något som har uppdagats 
varje decennium. AstraZeneca arbetar kontinuerligt med att upprätta interna 
policys för att upprätthålla sitt goda anseende och rykte bland olika 
intressenter. Däremot har ledningen fått en högre motivation till att efterfölja 
den interna kontrollen jämfört med innan. Företag i dagens samhälle är idag 
mer beroende av omgivningen än tidigare och har inte råd att sätta sitt rykte 
och anseende på spel. 
 
Införandet av SOX lagstiftningen på de svenska bolagen har varit en 
omvälvande process som har inneburit ett helt annat arbetssätt för 
organisationen. Det som mest har ändrat arbetssättet för den dagliga 
verksamheten är att allt måste dokumenteras, förändras, testas, kontrolleras. 
En annan sak som har varit väldigt svårt är att tyda lagtexten. SOX är en 
mycket övergripande lag vilket gör att företagen måste tolka den på sitt eget 
sätt. När den trädde i kraft var det många bolag som väntade ut varandra för 
att ingen direkt visste hur man skulle göra vilket gjorde att det gick sakta 
fram. Eftersom det blev lag och inget företag ville sätta sitt rykte och 
anseende på spel lades ribban väldigt högt för hur kontrollerna skulle 
designas. I dagsläget har många bolag insett att ribban lades för högt men att 
den småningom kommer ner till en rimlig nivå, men att det fortfarande är 
mycket kvar att göra.  
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Identifiering av kritiska processer och införandet av olika typer av kontroller 
på processerna är något som företaget alltid har arbetat med. SOX 
lagstiftningen har inneburit att företag har tvingats till en mer omfattande 
kartläggning över vilka processer som direkt är SOX kritiska, vilket har varit 
positivt. Som exempel på en process som idag är mer omfattande än tidigare 
är en helt rutinmässig bankutbetalning som tidigare kunde utföras av en 
person men som idag måste kvitteras av ytterligare två personer.  
 
Företaget har i överenskommelse med sitt revisionsbolag identifierat mellan 
900-1000 SOX kritiska processer som var och en innehåller ett antal ”Key 
Controls” (nyckelkontroller). Exempel på SOX kritiska processer för 
företaget är bland annat bokslutsprocessen, löneadministration, 
varulagershantering inkluderat saldo konton och pensionssystem. Vid 
upprättandet av nyckelkontrollerna är det viktigt att identifiera vilka risker 
som finns i processen. Bokslutsprocessen har till exempel ett fyrtiotal 
nyckelkontroller för att säkerställa att den interna kontrollen är hög.  
 
Störst inverkan har SOX haft på IT-avdelningen där kraven som SOX ställer 
inneburit ett omfattande arbete för hantering och dokumentering av de olika 
applikationerna. Det krävs även en mycket ingående och strukturerad 
identitetshantering för att uppnå god intern kontroll och det är främst när det 
kommer till behörighetskontrollerna som det visar sig mest. För ledningen 
har det varit ett omfattande arbete att formulera en kravspecifikation för IT-
avdelningen gällande SOX-överensstämmande. Det har inte alltid varit så att 
finansavdelningen har talat samma språk som IT-avdelningen. Att brygga 
samman avdelningarna och deras gemensamma mål har många gånger varit 
ett arbete i uppförsbacke.  
 
Kravspecifikationerna är ofta en blandning av alla lagar och föreskrifter som 
företaget måste följa. COSO är här en grundsten men det är endast en 
mycket liten del av de interna kontrollerna. AstraZeneca använder istället 
egenutvecklade ”best practice” metoder med hjälp av de olika lagar som 
följs för att förbättra den interna kontrollen. Anledningen är att den 
egenutvecklade modellen passar bäst till företagets unika situation. 
  
Många av specifikationerna handlar om incidenthantering, riskhantering och 
riktlinjer för IT-säkerhet vid distansarbete. Den här blandningen av olika 
specifikationer utgör modellen för att säkerställa en god intern kontroll. 
Företaget använder till stor del standardprodukter som de vidareutvecklar, 
men de utvecklar även specialanpassade lösningar för att matcha de unika 
behoven. Ett viktigt steg i processen är just uppföljandet av att processerna 
och dokumentationen överrensstämmer med varandra. Det har även lagts ner 
mycket vikt och resurser på utbildning av både personal och ledning. Ett 
kontinuerligt arbete är att gå runt på de olika avdelningarna och diskutera 
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med personalen vad de tänker och tycker för att se om de följer de steg som 
måste följas för att inte få en oren revisionsberättelse.  
 
Ledningen har använts sig av flertalet olika verktyg för att förankra 
tankesättet för intern kontroll i organisationen. Det har till stor del varit 
genom att utveckla en egen policy som ofta är mer omfattande än 
lagstiftningen på området. Det finns till exempel både en generell ”Code of 
Conduct” och en som berör finans och ekonomiavdelningarna. För att se till 
att ledningen kontinuerligt uppdateras över vad som sker ute på de olika 
filialerna och avdelningarna används ”Letter of Insurance”. Det är en 
månadsvis rapportering där de olika avdelningscheferna rapporterar 
incidenter av olika slag som har inträffat under den senaste månaden.  
 
Personalen på företaget är relativt styrd i sitt arbete genom kravet kring 
dokumenteringen av processen och att de inte har möjlighet att kringgå det. 
Under det senaste året har det skett en rad förändringar bland Key Controls 
runt om i företaget. Det här beror till stor del på att dokumentationskravet 
har bidragit till att ineffektiva delar i processen har uppdagats. Som exempel 
på de ineffektiva delarna har det på en mindre avdelning som tidigare hade 
cirka 150 Key Controls skett förändringar i ett trettiotal av dem. Företaget 
strävar hela tiden efter att automatisera tidigare manuella processer i den 
omfattning som det är möjligt eftersom det ökar den interna kontrollen. Det 
resulterar i att det inte behövs göras lika omfattande kontroller ifrån 
företagets sida men många manuella kontroller kan idag inte göras om till 
automatiska utan kommer även i framtiden att vara manuella. Om det skulle 
finnas behov av att göra den automatisk för att underlätta arbetet upprättar 
processägaren en rekommendation om att revidera processen till en 
automatisk. Rekommendation utvärderas sen med ledningen och känner 
ledningen att det här låter som en rimlig idé kan den ändras processen. 
Däremot är det väldigt viktig att poängtera att dokumentationen för 
processen då måste ändras. När revisorerna granskar processen använder 
dem dokumentationen som mall och stämmer inte dem två överens blir det 
en notering i revisionsmaterialet. 
 
Det pratas mycket om IT Governance men det är inte alltid ett bra ord 
eftersom IT är väldigt viktigt och ligger som bakgrunden för allt görs. Idag 
är det bättre att baka in det i Corporate Governance för att det är en viktig 
komponent för verksamheten. Med andra ord IT och verksamheten flyter 
ihop och bör inte separeras som två enskilda delar.  
 
Styrningen som övergriper alla delar i företaget gör att ledningen alltid måste 
söka information om hur arbetet fortskrider, om det är något som behöver 
fixas till eller bara uppdatera sig. Motivationen till att försäkra sig om att ha 
en god intern kontroll gör givetvis att moral och etik står högt i kurs men den 
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är väldigt svår att mäta. I dagens läge är alla intressenter mycket noga med 
att kolla upp företag på olika punkter viket gör att etik och moral på något 
sätt byggs in i det hela. Det är klart att oavsett hur mycket arbete som än 
läggs ned med att säkerställa de finansiella data och att ha en god intern 
kontroll finns det alltid en möjlighet att manipulera redovisningsdata. Det är 
nog ingenting som kommer att försvinna.  
 
Generellt anses SOX vara någonting bra, dels för att få struktur över 
företaget men också för att säkerställa de finansiella data. Däremot om 
intervjun hade varit för ett par år sedan hade nog svaret varit något annat. Då 
hade det nog kommit ett svar att det är väldigt tufft och jobbigt att 
implementera SOX i verksamheten, både tidskrävande och kostsamt. Nu 
däremot, efter jobbet har gjorts, har lagen nog gett en del fördelar. Det som 
är viktigt nu är att fortsätta jobba med fördelarna och de delar som är mindre 
bra, försöka få bort dem eller göra om dem till fördelar.  
 

4.6 Bemötande ifrån företagen  
När vi kontaktade tilltänkta intervjuföretag fick vi ett varmt välkomnande, de 
intervjurespondenter som intervjuades har varit mycket intresserade av att 
hjälpa oss. Andra företag som kontaktats tyckte till en början att det var ett 
intressant ämne men i slutändan tackade de nej. Det kan bero på att intern 
kontroll fortfarande är ett känsligt område för många företag. Det kan även 
bero på hur långt de har kommit med den interna kontrollen. Vid intervjun 
med AstraZeneca fick vi uppfattningen av att de har kommit ganska långt i 
arbetet med att förbättra den interna kontrollen.  
 
Vid intervjuerna med revisionsbolagen varierade det hur pass uttömmande 
svar som erhölls, vid flertalet av frågorna slutade svaret nästan med en 
mindre föreläsning vilket vi uppskattade mycket. Men vid flera av frågorna 
var det endast kortare svar där vidareutvecklingen av frågorna blev 
omfattande för att vi skulle få ett tillförlitligt svar. Huruvida det här är ett 
känsligt område för revisionsbolagen kan bara antas och lämnas därför 
okommenterat.  
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5 Analys 
I det här kapitlet presenterar vi hur vi har analyserat de primärdata som vi 
har samlat in vid intervjuerna och knyter an och jämför dem med den teori 
som finns inom ämnet.  
 

5.1 Analysmetod 
Vi har analyserat empirin utifrån en egenutvecklad analysmodell där vi 
utgått ifrån teorin om idéers väg till institutioner och recept för att sedan 
jämföra om praktiken stämmer överens med den. Vi har nedan gjort en 
illustrering av hur tillvägagångssättet kommer att vara. 

 

Vad en idé är

Institution
(SOX)

Recept
(COSO, 
COBIT)

Hur de/n/ 
påverkat 

organisationen
?

Hur de/n/ 
används i 

organisationen
?

 
 

Figur 10. Analysmodellen 
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I analysen utgick vi ifrån en idé som antingen översattes till en institution 
eller ett recept. Vi utgick även ifrån en hypotes om att SOX har följt den väg 
som teorin påvisar om att först vara en idé till att sedan omvandlas till en 
institution. Vi analyserade också huruvida ramverken COSO och COBIT 
följer de riktlinjer som ett recept enligt teorin ska ha samt hur och varför 
ramverken används i praktiken.  
 

5.2 Idén om SOX 
Idéer cirkulerar hela tiden runt om i världen, uppmärksammas, materialiseras 
och omsätts till handlingar. Under vissa omständigheter upprepas handlingen 
vilket medför att idén institutionaliseras. Anledningen till att en idé färdas är 
tack vare att nya aktörer blir intresserade och översätter idén vilket ger den 
ny kraft och energi som i sin tur intresserar andra aktörer (Czarniawska & 
Sevón, 1996). Idén om att förbättra den finansiella datan är en direkt 
reaktion på de stora företagsskandalerna som skakade om finansmarknaden 
runt millennieskiftet (ITGI, 2006). Reaktionen var en ny lagstiftning som 
antogs år 30 juli 2002, lagen har kommit att kallas för SOX och är en stor 
förespråkare för att höja företagens interna kontroll.   
 

5.2.1 Översättningsmodellen 
Modellen används för att identifiera en idés resa till institutionalisering. 
Vissa idéer blir kvar och översätts till moderna handlingar (mode), därefter 
kan de utvecklas till institutioner eller så försvinner de. Czarniawska menar 
att det är modet som styr vilka idéer som uppmärksammas och det är tydligt 
att problematiken kring företagsskandalerna har bidragit till att SOX har 
blivit mode. Det är främst kravet på den interna kontrollen som har fått fokus 
i modet, dels från ledningens sida men även från övriga intressenter (Brown 
& Nasuti, 2005).  Respondenterna anser dock att många företag redan innan 
lagen trädde i kraft använde intern kontroll som verktyg för att bibehålla sitt 
rykte och anseende bland intressenterna. 
 
SOX-lagstiftningen tolkats och omarbetats för att kunna appliceras inom 
företag i form av policys och omarbetats till revisionsmetodik för granskare 
av bolagen. De här fenomenen kan härledas utifrån den teori som 
Czarniawska förespråkar. Teorin utgår ifrån att en idé som färdas måste 
slitas ur (urbäddning) från sin ursprungskontext för att sedan återgå på den 
plats den landat (återinbäddning). 
 
Efter att ett objekt, som SOX har implementerats är nästa steg att översätta 
objektet till en handling som behöver upprepas för att bli en institution, en 
norm (med norm menas någonting som tas för givet). SOX-lagstiftningen är 
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som tidigare nämnts en mycket diffus lag som inte direkt talar om vilka 
kraven är (se bilaga). Det har bidragit till att det vid implementeringen 
uppstod en stor förvirring bland företagen och revisionsbolagen där ingen 
visste hur lagen skulle tolkas. Vilket i sin tur ledde till en övertolkning av 
lagen. Respondenterna förutspår att den interna kontrollen kommer att nå en 
godtycklig nivå så småningom i bolagen och blir en institution, en normativ 
handling. Czarniawska diskuterar det här i sin bok En teori om organisering 
där hon påpekar att det inte är någonting som kan ske över en natt. 
 

5.2.2 Mötet med en idé 
Samtliga respondenter anser att översättningen och anpassningen av SOX 
innehåll är ett omfattande arbete och har kostat företagen mycket pengar. 
Anpassning har skilt sig mellan de olika organisationer som vi har intervjuat. 
En anledning kan vara att organisationen förväntar sig att se vissa saker i 
lagtexten som lockar dem att lyfta fram och ta till sig mer än andra delar. Det 
här kan vara en förklaring till varför det tar så lång tid och många 
upprepningar innan institutionaliseringen.  
 
Samhällets krav på företagens redovisning har förändrats och förstärkts nu 
senast runt millennieskiftet men även genom tidigare skandaler. Därför har 
intern kontroll bland företagen varit någonting som inte bara har kommit till 
genom SOX-lagstiftningen, i alla för svenska företag. De senaste kraven från 
samhället gör att det är mer relevant att tala om en uppmärksamhetsprocess 
från företagets sida än en idé som har uppkommit på en viss plats vid en viss 
tidpunkt. Företagen vill öka förtroendet bland intressenterna och skapa ett 
gott rykte och anseende, att det har blivit extremt tydligt under det senaste 
decenniet beror till stor del på de stora företagsskandalerna runt 
millennieskiftet.  
 

5.2.3 Institutionalisering av idéer 
Som intervjurespondenterna påvisar upprepar de sina egna översättningar år 
efter år, någonting som både revisorer och företag upplever att de gör. 
Exempel på det är den omfattande dokumentation, de tester och kontroller 
som kontinuerligt utförs av båda parter. Den här upprepningen av handling 
gör att parterna hjälper till att skapa modet som sedan kan komma att bli en 
institution.  
 
För Sverige fyller SOX inte samma syfte utan är snarare är en idé om att 
institutionalisera istället för att skapa uppmärksamhet och medvetenhet 
bland intressenterna. Intervjurespondenterna anser inte att lagen har bidragit 
med några omfattande nyheter, medvetenheten har funnits bland både 
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företagen och intressenterna. Arbetet med att sträva efter god intern kontroll 
har funnits innan lagen trädde ikraft. När det inte längre är mode att ha en 
god intern kontroll och påpeka det i årsredovisningen och annan publicering 
kommer lagen att fylla sin funktion och skydda intressenters intressen i 
publika företag.  
 

5.3 Idén om COSO och COBIT 
Som tidigare har påpekats cirkulerar idéer hela tiden runt om i världen, 
uppmärksammas, materialiseras och omsätts till handling. Om handlingarna 
upprepas ett visst antal gånger kan det medföra att idén institutionaliseras 
(Czarniawska & Sevón, 1996). Enligt Røvik (2000) kan en idé även 
omvandlas till ett recept. Recept enligt Røvik är en detaljerad lista för att 
effektivisera en organisation på olika punkter, i det här fallet intern kontroll. 
Idén om att öka den interna kontrollen för att förbättra de finansiella data kan 
härledas från vad samhället och andra intressenter anser att ett företag måste 
handla. Speciellt förtydligande av den här viktiga punkten var också en 
direkt reaktion på de stora företagsskandalerna som skakade om 
finansmarknaden runt millennieskiftet (ITGI, 2006). Reaktionen blev att 
olika sorters recept på att förhöja effektiviteten av organisationen antogs för 
att kunna säkerställa en god intern kontroll och att mer konkret följa den lag 
(SOX) som bolagen nu måste ta hänsyn till.  
 

5.3.1 Recept 
Ett recept enligt Røvik, måste för att adopteras och färdas ha vissa 
egenskaper. Receptet skall ha ett enkelt kommunicerbart budskap, det måste 
vara lättillgängligt för de intressenter som vill använda sig av det, det måste 
vara användarvänligt och det ska kunna visa att det har en nyttoeffekt. 
Förutom de fyra generella punkterna måste även ett recept anses som något 
forskningsbaserat, alltså tagen från vetenskapliga institutioner (Røvik, 2000).  
 
COSO är utarbetat för att underlätta för bolagen att bli överensstämmande 
med SOX. Där ramverkets största del har varit att få bolag att inse att intern 
kontroll är mer än en policy. Det ska accepteras av hela organisationen för 
att säkerställa kvalitén på de interna data (Berggren et al., 2005). COSO har 
26 fundamentala principer ett företag måste använda sig av för att förbättra 
den interna kontrollen. De här principerna eller punkterna är väldigt generellt 
utformade för att bolag i alla branscher skall kunna använda sig av det 
(ibid.).  
 
Intervjurespondenterna anser att SOX-lagen är väldigt diffus och att 
ramverken är ett bra verktyg som hjälper till i arbetet med att vara SOX-
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överensstämmande. COSO´s punkter är väldigt generella men det gör det 
lättare att översätta dem och adoptera in ramverket i den enskilda 
organisationen. De tycker även att COSO är väldigt heltäckande och mer 
pedagogisk vilket i sin tur visar att ramverket är användarvänligt.  
 
COBIT som tidigare har nämnts är ett ramverk som har utvecklats som 
komplement till COSO och stödjer IT-verksamheten i en organisation. Den 
är en öppen standard vilket gör att den är väldigt lättillgänglig för dem som 
vill använda sig av det. COBIT kategoriserar in IT-verksamheten i 34 
processer som bryts ner i olika kontrollpunkter som skall kontrolleras och 
följas (Brown & Nasuti, 2005). COBIT lyfts inte fram direkt mycket av 
intervjurespondenterna som något ramverk de använder förutom vid en 
revisionsbyrå där COBIT är grunden för hela revisionsmetodiken för IT-
revisioner. COBIT ligger däremot i bakhuvudet, speciellt när det kommer till 
frågan om att förbättra IT strukturen på organisationen och dess kontroller. 
Däremot tycker de att COBIT är en bra modell för vägledning just eftersom 
det inte står någon detaljerad beskrivning på hur tillvägagångssättet ska vara. 
Det här påvisar att ramverket följer de riktlinjer som teorin förespråkar, att 
den är generellt utformad och lättillgänglig för dem som vill använda sig av 
det.  
 
Det som är intressant att påpeka när det gäller jämförelsen mellan teori och 
empiri är att AstraZeneca skiljer sig från teorin och inte alls använder sig av 
vare sig COSO eller COBIT för att förbättra den interna kontroll strukturen. 
Vad det säger om organisationen är inte intressant i sig utan det handlar mer 
om receptens (COSO, COBIT) spridningsförmåga. Att de kanske inte har 
spridit sig tillräckligt snabbt eller att de kanske är på väg att dö ut.  
 

5.3.2 Adoptering av recept 
För att gå vidare med varför en organisation använder sig av ett recept måste 
den teoretiska referensramen återupplivas. Recept är som sagt något som en 
större mängd människor anser vara ett ändamålsenligt, modernt och effektivt 
verktyg för att effektivisera sin verksamhet. Oftast är recept utformat för att 
specialisera sig på vissa delar av organisationen (Røvik, 2000). COSO och 
COBIT är verktyg för att effektivisera och förbättra den interna kontrollen 
hos en organisation vilket gör att de följer de riktlinjer som teorin 
förespråkar. COBIT är i och för sig något äldre än COSO men recept som 
räknas som moderna kan sträcka sig två decennier bakåt i tiden vilket gör att 
ännu en punkt om att de följer teorin kan bockas av. Anledningen till att 
organisationer adopterar de här recepten kan ske utifrån tre olika varianter 
och de är, adoptering motiverad av ”äkta” organisationsinterna problem, 
adoptering motiverad av externt skapade problembeskrivningar och 
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adoptering som uttryck för identitetsförvaltning. Intervjurespondenternas 
svar kan tolkas som att det kan vara en blandning utav två av 
adopteringssätten. Där organisationerna anser att de alltid har haft någon 
sorts av intern kontroll men att det först är nu som det har blivit en viktig 
fråga att ta del av, just därför att inte svarta ner företags rykte och anseende. 
De måste alltså följa de riktlinjer som samhället idag tycker är viktigt och ett 
sätt för att motsvara de förväntningarna är att använda sig av COSO och 
COBIT som recept för att förbättra den interna kontrollen. Det här 
adopteringssättet är adoptering motiverad av externt skapade 
problembeskrivningar.  
 
Vi menar att samhället anser att företag som inte har en god intern kontroll 
har ett problem. Problemet som då är externt formulerat och är tidstypiskt 
med hänvisning till de stora företagsskandalerna kan lösas genom att 
använda COBIT och COSO. Problemet ses också som universellt, alltså alla 
organisationer kan drabbas av att inte ha en god intern kontroll vilket också 
gör att problemet ses av organisationerna som ett allvarligt problem som kan 
komma att hota företagets överlevnad om det inte löses. COBIT och COSO 
erbjuder då inte bara en lösning på problemen utan också en definition på 
själva problemet vilket gör att organisationer adopterar de här två recepten. 
Det andra adopteringssättet som kan uttolkas att respondenterna använder sig 
av är adoptering som uttryck för identitetsförvaltning. Med det menas att 
organisationer i allmänhet tycker att deras identitet utmanas om inte de 
använder de här recepten. Anledningen till det här är att PCAOB förespråkar 
att organisationer skall använda COSO. I och med det känner sig 
organisationer att de måste använda ramverken ur ett legitimt syfte.  Det för 
att påvisa att de följer samhällets tycke och tankar. 
 
Intervjurespondenterna anser att organisationer adopterar de generella recept 
som PCAOB förespråkar. Det kan göras på tre olika sätt, genom imitering, 
genom differentiering eller som både imitering och differentiering. Med 
imitering menas att organisationen försöker att efterlikna någon annan 
organisation som de håller som förebild, oftast är det större bolag som det 
går bra för. Om organisationen adopterar utifrån differentiering är 
anledningen att de inte vill bli förknippade med ett visst företag. Det tredje 
sättet är ganska logiskt. Med adoptering som både imitering och 
differentiering menas att när organisationen söker sig till ett företag för att 
imitera det utesluts andra företag som de vill hålla avstånd ifrån. Med andra 
ord differentiera sig ifrån det (Røvik, 2000).  Alla intervjurespondenter utan 
AstraZeneca svarade att de adopterar utifrån imitering, alltså att försöka 
efterlikna de bolag som har en god intern kontroll. Om det bolaget då har 
COSO som ett recept kommer även den här organisationen att använda 
receptet, det ur ett legitimt syfte. Anledningen till adopteringen är att om det 
förespråkade bolaget lyckats med COSO måste vi också lyckas.  
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Med andra ord använder AstraZeneca inte något utav de ramverken utan 
försöker själv, genom ”best practice”, att uppnå en god intern kontroll vilket 
tydliggör att AstraZeneca differentierar sig.  
 
För att möjligen förklara varför organisationen inte använder recepten kan 
nästa teori ge . Där kan organisationer använda sig av recepten på tre olika 
sätt. Det första sättet är genom en snabb tillkoppling där organisationen ser 
receptet som ett redskap, alltså ett komplett ”paket” som kan användas med 
en gång. Andra sättet är genom frånstötning och med det menas att 
organisationen inte tycker att receptet har en lösning på problemet. Det 
tredje är genom frikoppling (decoupling). Med det menas att organisationen 
”frikopplar” receptet från kärnverksamheten, som kommer att fungerar som 
det alltid har gjort, men att de utåt sett visar att receptet används. Oftast 
används det här i ett legitimt syfte (Røvik, 2000). Med andra ord har den 
intervjurespondenten som inte adopterat COSO eller COBIT ansett att 
problemen de har inte kan lösas med hjälp av ramverken, vilket gör att de 
har frånstött recepten. De anser istället att deras gamla lösningar eller 
egentillverkade lösningar baseras på erfarenhet och är ett bättre alternativ till 
COSO eller COBIT. 
 

5.3.3 Perspektiv 
När en organisation väljer att använda ett recept kan det ske enligt två 
perspektiv enligt Røvik (2000). Antingen är det ur ett verktygsperspektiv 
eller ett symbolperspektiv. Anledningen till att ett verktygsperspektiv väljs 
är att organisationen uppmärksammar ett problem och sedan försöker lösa 
det. Symbolperspektivet väljs när organisationen mer försöker hitta en 
lösning först, därefter kommer problemet. 
 
Intervjurespondenterna berättar att de använder COSO på organisationen och 
COBIT på IT delen eftersom PCAOB säger att de här ramverken är de bästa 
att använda på grund av ”best practice”. Kopplar vi respondenternas 
berättelser till vad teorin har att säga om användandet av recept härleds att de 
flesta organisationer använder COSO och COBIT ur ett symbolperspektiv. 
Under arbetet med att ta fram recepten användes däremot ett 
verktygsperspektiv, då det inte fanns eller var oklart hur företag skulle gå 
tillväga för att upprätta en god intern kontroll. Anledningen till det är att 
organisationer rättar sig efter vad PCAOB tycker är bästa ramverk att 
använda sig av för att få en god intern kontroll. PCAOB är en stor 
organisation som har mycket att säga till om i samhället, de är viktiga 
opinionsbildare. De auktoriserade personerna inom PCAOB använder 
normativa påtryckningar och socialt konstruerade idéer för att tala om för 
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organisationer att de måste adoptera och använda ett recept för att få en 
profil, legitimitet och identitet.  
 

5.3.4 Multistandardorganisationer 
Har våra intervjupersoners organisationer stor upptagningskapacitet? Ja det 
vill vi hävda, världen förändras hela tiden och med hög hastighet. I och med 
vår föränderliga värld måste organisationer hela tiden informera sig om och 
beakta samhälleliga reaktioner och tankegångar för att bli ett stort och 
vedertaget företag. En viktig del i att kunna anpassa sig till reaktionerna och 
tankarna är översättning. Med det menas att organisationer som är duktiga på 
att översätta recept har en stor fördel och ökar chansen att stanna kvar på 
marknaden (Røvik, 2000).  
 
Utifrån intervjurespondenternas berättelser har just översättningsprocessen 
varit tuffast men de har även lyckats med det, i den mån de har sina egna sätt 
att använda och realisera recepten inom den egna organisationen på ett 
ändamålsenligt sätt. Det framkommer i hur de berättar om svårigheterna 
kring översättningen för att SOX lagstiftningen har varit diffus. COSO och 
COBIT har då varit till stor hjälp för att lösa förvirringen men de har blivit 
tvungna att anpassa recepten på den egna organisationen för att få den bästa 
nyttan av dem. AstraZeneca har till och med utvecklat en egen policy och 
använder bara tankegångarna i recepten som en slags inre vägledning vilket 
tyder på en exceptionell bra översättning av recepten. 
 

5.4 Sammanställning av analys 
Intervjurespondenterna anser att lagen (SOX) inte har inneburit några större 
praktiska förändringar i linjearbete därför att organisationer av den här 
karaktären redan tidigare använt sig av interna kontroller. Det här beror på 
att de vill skydda sitt rykte och anseende på marknaden. Istället har 
engagemanget och motiven till att implementera hög grad av intern kontroll 
varit en typ av mode bland de aktuella organisationerna. Företagsledningen 
har varit noga med att kunna säga att de har god intern kontroll just för att 
bibehålla sitt rykte och anseende. Däremot kan en bidragande orsak till den 
stora effekt som SOX har inneburit för organisationerna varit den höga 
straffskala som ledningen kan ställas till svars för. Engagemanget har 
uppfattats som högt samtidigt som det är en svår process att mäta vilket gör 
att frågan om ledningens ökade moral gentemot aktieägarna är svår att 
avgöra.  
 
Den stora skillnaden som SOX har medfört för organisationer är det ökade 
kravet på dokumentation av kritiska processer och införandet av 
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”Segregation of Duties”. SOX har även bidragit till effektivare och mer 
kontrollerade processer i den mening att ledningen vet vilka processer 
personalen arbetar med.  
 
Arbetet med att översätta SOX till organisationen har varit väldigt svårt men 
har resulterat i specifika policys och riktlinjer för den enskilda 
organisationen. I och med det har översättningen sett annorlunda ut mellan 
olika organisationer.  
 
Förankringen av det interna kontrolltänkandet har genomförts genom olika 
utbildningar inom organisationen. Exempelvis har ambassadörer utsetts för 
att kontrollera att allt stämmer och om det behövs mer utbildning. Oftast 
handlar det om ledningens egna värderingar som avgör vilket djup 
förankringen får. Ledningens perspektiv på intern kontroll förändras i takt 
med att samhällets krav förändras. För att företaget ska bli accepterat i 
samhället måste ledningen ständigt göra förbättringar gällande det mode som 
samhället aktualiserar. Sedan millennieskiftet har samhället efterfrågat en 
förbättring av de interna kontrollerna i företagen.  
 
Ramverken har varit en hjälpande hand i arbetet med att bli SOX-
överensstämmande anser intervjupersonerna. COSO är framförallt det 
ramverket som organisationer använder sig av på grund av att det innehåller 
generella punkter som är lätta att översätta till den egna organisationen. 
COSO är också ett heltäckande och mer pedagogiskt ramverk som gör det 
användarvänligt.  
 
Organisationerna adopterar recepten utifrån motivering av externt skapade 
problem och adoptering som uttryck för identitetsförvaltning, alltså en form 
av legitimitet. Organisationerna adopterar receptet utifrån imitering och 
differentiering. De imiterar organisationer som de ser som förebilder och i 
och med det förflyttar de sig från andra organisationer, differentierar sig. 
Organisationer adopterar COSO ur ett legitimt syfte genom auktoriserade 
personer inom PCAOB som genom normativa påtryckningar och socialt 
konstruerade idéer får organisationer att lyssna just för att få en profil, 
legitimitet och identitet gentemot samhället.  
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6 Slutsatser 
I det här kapitlet presenteras de slutsatser som har dragits efter att ha 
analyserat de primärdata som har samlats in och kopplats samman med 
teorin. Utifrån resultatet av analysen kommer vi att svara på vår huvudfråga 
och syfte med hjälp av delfrågorna. 
 
Uppsatsens syfte är att analysera företagsledningars förmåga att översätta 
SOX och uppföljningen av lagen för att säkerställa en god intern kontroll. 
Syftet är även att analysera företagsledningars förmåga att upprätta en god 
nivå av IT Governance samt att bidra till teoriutvecklingen på området. 
 
För många organisationer har arbetet med översättningen av SOX till 
organisationen varit ett komplext och resurskrävande arbete. Anledningen 
till att det har varit komplext och resurskrävande är att organisationerna inte 
har kunnat följa någon förebild utan de har varit tvingade att anpassa lagen 
efter organisationens unika krav. Ledningens engagemang, motiv och 
drivkrafter för implementeringen av SOX spelar en avgörande roll för hur 
bra organisationen lyckas. Ledningens ökade ansvar i och med den nya lagen 
har bidragit till att ledningarna har lyft fram SOX-implementeringen till 
något som har haft högsta prioritet inom organisationen. Olika 
organisationer har funnit olika områden i lagen som de favoriserar och lyfter 
fram mer än andra. Riktlinjer och policys utformas för att stödja processerna 
på ett tillvägagångssätt som personalen kan identifiera sig med och blir 
utgångspunkten i arbetet med att förbättra den interna kontrollen. Motiven 
för att sprida SOX skiljer sig extern och internt, externt sett är ledningen 
mycket mer motiverade på grund av att de vill öka legitimiteten mot 
intressenterna. Att öka legitimiteten mot intressenterna har ökat kraftigt 
under senaste decenniet och är en direkt mode handling på samhällets 
reaktion på företagsskandalerna som skedde kring millennieskiftet. Internt 
har ledningens personliga engagemang en avgörande roll för hur spridningen 
av SOX väsentlighet i organisationen.  
 
Som hjälpmedel vid översättningen för att implementera SOX använder sig 
ledningen uteslutande av de riktlinjer som COSO förespråkar. Anledningen 
till att de använder sig av COSO är ur ett legitimt syfte för att imitera och 
differentiera sig mot företag.  
 
Arbetsgången med att förmedla den här typen av förändringar den varit 
mycket komplex där ingen har haft kunskap om hur de ska tillväga. 
Företagen har inte haft möjligheten att imitera andra eftersom varje bolag är 
unikt. Det gör att det inte kommer att finnas någon modell över hur 
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arbetsgången ska se ut för att bli SOX-överensstämmande men COSO 
innehåller riktlinjer för det. 
 
Företagsledningar har en god förmåga att översätta SOX till den egna 
organisationen även i de fall som det är resurskrävande. Uppföljningen av de 
interna kontrollerna varierar kraftigt i tillvägagångssättet men är en viktig 
del av arbetet. 
 
Modet i samhället kräver att företag ska ha en god intern kontroll, ett steg till 
förbättring är att automatisera kontrollerna vilket kan göras i en högre grad 
med hjälp av god IT Governance. Samhället lyfter inte fram IT Governance 
som någon viktig faktor för att uppnå en god intern kontroll. Det medför att 
vi anser att ledningen inte har en god IT Governance som det ser ut idag.  
 
Den interna kontrollen befinner sig idag på en onödigt hög nivå men 
kommer i framtiden att landa på en godtycklig nivå där företaget kan komma 
att utnyttja systemen bättre även för sin kärnverksamhet. Till en början ansåg 
företagen att den interna kontrollen endast var något som tyngde ner 
företaget eftersom företagen bara använde intern kontroll ur ett legitimt 
syfte. Idag har företag insett nyttan med intern kontroll och använder det 
även som ett verktyg för att effektivisera och planera. Det gör att intern 
kontroll både är en legitimitetsfråga och verktyg.  
 
 
 
Vårt bidrag med den här uppsatsen för teoriutvecklingen är att det inte finns 
och inte heller kommer att finnas några modeller för hur SOX ska 
implementeras i en organisation. Utifrån organisationens unika situation 
måste ledningen vara handlingskraftig och översätta SOX till riktlinjer och 
policys som identifierar organisationen. Till hjälp kan ledningen använda sig 
av ramverk som COSO och COBIT samt bör sträva efter att ha en hög nivå 
av IT Governance.  
 
Lever företaget inte upp till de legitimitetskrav och mode som samhället 
kräver kan det få förödande konsekvenser överlevnaden kan sättas på spel.  
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6.1 Förslag på vidare forskning 
Under uppsatsens gång har vi funnit ett flertalet områden intressanta att 
bedriva fortsatt forskning inom.  
 

∗ Hur organisationer översätter recept för att applicera dem? 
 
∗ Business Intelligence (BI) är en ny företeelse som vi har funnit 

mycket intressant och som till stor del går ut på att använda olika 
typer av information för att förbättra kärnverksamheten. Vi finner att 
det vore intressant att närmare studera hur informationen används 
och hur den tas fram.  
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8 Bilagor  

I. SOX lagtext  
 

SEC. 404. MANAGEMENT ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROLS. 
 
(a) RULES REQUIRED.—The Commission shall prescribe rules 
requiring each annual report required by section 13(a) or 15(d) 
of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m or 78o(d)) 
to contain an internal control report, which shall— 
(1) state the responsibility of management for establishing 
and maintaining an adequate internal control structure and 
procedures for financial reporting; and 
(2) contain an assessment, as of the end of the most recent 
fiscal year of the issuer, of the effectiveness of the internal 
control structure and procedures of the issuer for financial 
reporting. 
 
(b) INTERNAL CONTROL EVALUATION AND REPORTING.—With 
respect to the internal control assessment required by subsection 
(a), each registered public accounting firm that prepares or issues 
the audit report for the issuer shall attest to, and report on, the 
assessment made by the management of the issuer. An attestation 
made under this subsection shall be made in accordance with standards 
for attestation engagements issued or adopted by the Board. 
Any such attestation shall not be the subject of a separate engagement. 
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II. COSO´s Principles of Internal Control 
 

 
(Institute of Internal Auditors) 
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III. Illustration av bakgrund till problem 
 

Resan

Företagsskandaler

Idé

SOX COBIT/COSO

Påverkat företag I
Sverige

(implementationen)

Användningen

 
(Egenutvecklad illustrering av bakgrund till problemformulering) 
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IV. Riktlinjer för intervju  
 

• Hur var den interna kontrollen innan millennieskiftet? 
 
• Vilka förändringar har skett i och med SOX? 

 
• Hur ser den interna kontrollen ut idag? 

 
• Ledningens förankring av intern kontroll i organisationen 

 
• Vad anser ni om IT Governance som koncept? 
 
• Vilken etik och moral tycker ni att ledningar har idag? 
 
• Vad tycker du generellt om SOX? 
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