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Abstract 
 
Introduction: The recent years corporate accounting scandals, affecting 
among others Enron and Worldcom, have led to a decline of public trust in 
financial accounting and reporting practices. The public debate around these 
corporate accounting scandals have focused on whether the financial 
reporting has not been reliable as a result of lack of effective internal control 
at the company. To regain market trust George W Bush introduced new 
legislation known as Sarbanes Oxley Act. All US public companies have to 
follow this legislation, which also have an impact on Swedish companies. 
Sarbanes Oxley Act is wide ranging and including a large numbers of 
sections. Companies are mostly affected by SOX Sektion 404, Management 
assesment of internal control.          
 
Purpose: The purpose of the report is to study the impact of Sarbanes Oxley 
Act Section 404 on external financial reporting and if the implementation of 
SOX has increased the reliability and consequently reduced the risk of 
erroneous reporting and fraud in a company.  
 
Methodology: In this part, we describe those methods we have chosen to 
use in our essay and what they mean. We apply following methods: the 
hermeneutic approach, qualitative method, abduktiv method and as 
investigation method, we have used a case study. We also describe the way 
we collect information and the way we critically stand towards the collected 
data. 
 
Analysis and conclusion: Our analysis and conclusion for the selected 
company, Parker Hannifin AB, are that some adjustment where necessary in 
order to meet requirements of SOX Section 404. SOX has improved the 
reliability of the financial reporting in the following ways: implementation 
of new IT – systems, clearer definitions of responsibilities and access 
restrictions - in order to minimize the risk of faulty transactions. In order to 
implement SOX Section 404 Parker where required to introduced a new 
model to internal control in order to improve the financial reporting. The 
model, CAVR, meets the company’s requirement for reliable internal control 
and financial reporting.    
 
Keywords: SOX, SOX Section 404, Internal Control, COSO, financial 
reporting 
 
 



Sammanfattning 
 
Inledning: De senaste årens redovisningsskandaler, där bland annat Enron och 
Worldcom var inblandade, har lett till att förtroendet för den finansiella 
rapporteringen har minskat eftersom rapporteringen av bolagens ekonomiska 
ställning inte har varit sanningsenlig. Debatten kring redovisningsskandalerna 
har främst handlat om att den finansiella rapporteringen inte har varit tillförlitlig 
på grund av bristande intern kontroll hos bolagen. För att vinna tillbaka 
marknadens förtroende införde George W Bush en ny lagstiftning som kom att 
kallas Sarbanes Oxley Act. Alla bolag som är registrerade på amerikanska 
börsen måste följa lagen, vilket även påverkar svenska bolag. Sarbanes Oxley 
Act är en omfattande lag som består av ett antal sektioner. Den del av lagen 
som sägs innebära störst förändringar för bolagens arbete är SOX Sektion 404, 
Management assesment of internal control, det vill säga ledningens utvärdering 
av intern kontroll.  
 
Syfte: Syftet med rapporten är att genom en fallstudie skapa kunskap om 
Sarbanes Oxley Act Sektion 404 påverkan på ett företags externa 
rapportering och om implementeringen av denna lag ökar tillförlitligheten 
och minimerar risken för felaktig rapportering och bedrägerier i ett företag.  
 
Metod: I denna del beskriver vi de metoder som vi valt att använda oss av i vår 
uppsats samt vad de innebär. Vi tillämpar följande metoder; hermeneutisk 
ansats, kvalitativ metod, abduktiv metod och som undersökningsmetod har 
vi använt oss av en fallstudie. Vi beskriver även vår datainsamlingsprocess 
samt hur vi förhåller oss källkritiskt till den insamlade datan.  
 
Analys och slutsatser: Vi har kommit fram till att det har krävts en del 
förändringar hos det företag vi har valt att studera, Parker Hannifin AB, för 
att leva upp till kraven som ställs i SOX Sektion 404. SOX har påverkat 
tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen genom bland annat 
införande av nya IT – system, tydligare ansvarsfördelning och fler 
behörighetsbegränsningar i IT – systemen i syfte att bland annat minska 
risken för obehörig åtkomst till data samt eliminera risken för felaktiga 
transaktioner. Vi har i undersökningen även kommit fram till att Parker i 
samband med implementeringen av SOX har fått tillämpa en ny modell för 
intern kontroll för tillförlitlig finansiell rapportering. Modellen heter CAVR 
som skall säkerställa att kraven för intern kontroll för finansiell rapportering 
uppfylls.  
 
Nyckelord: SOX, SOX Sektion 404, Intern Kontroll, COSO, finansiell 
rapportering 
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1. Inledning 
 
I det första kapitlet presenteras det valda ämnesområdet, dess bakgrund, 
problemdiskussion samt problemformulering. Kapitlet beskriver även syftet 
med rapporten samt dess avgränsning och disposition. 

1.1 Bakgrund 
 
Den amerikanska lagen Sarbanes – Oxley Act, SOX, tillkom år 2002 som en 
följd på de senaste årens många redovisningsskandaler i USA, där bland 
annat börsföretagen Enron och Worldcom var inblandade (Bergknut, 2006). 
Enron gick plötsligt i konkurs efter ett risktagande som misslyckades. 
Enrons revisorer hade godkänt en redovisning som inte gav en rättvisande 
bild och som därav gav ägarna fel information om företaget 
(Finansinspektionen, 2002). Worldcom har anklagats för att ha överdrivit 
vinster och gömt undan minusposter i redovisningarna (Ask, 2003). Dessa 
skandaler resulterade i ett minskat förtroende för den finansiella 
rapporteringen och företagsledningarna hos de inblandade företagen 
(Bergknut, 2006).  
 
Redovisningsskandalerna resulterade i värdeförluster på ca 30 miljarder 
dollar hos de drabbade företagen. Den påföljande utredningen som 
initierades av de amerikanska senatorerna Paul Sarbanes och Michael Oxley 
resulterade i att USA:s president George W Bush undertecknade av lagen 
SOX (Bergknut, 2006). I och med tillkomsten av SOX infördes ett 
omfattande regelverk med målet att säkerställa att företag som är 
börsnoterade i USA har en väl fungerande intern kontroll samt att de 
tillhandahåller korrekt finansiell information till investerare (Deloitte, 2005).  
 
Regelverket skall minska risken för både felaktig rapportering och 
bedrägerier samt bidra till ökad transparens, riskhantering och kontroll av 
verksamhetsprocesserna i alla börsbolag. Numera är företagens VD och 
finanschefer tvungna att formellt intyga att hela redovisningsprocessen är 
korrekt och detta inkluderar dotterbolag och intressebolag. Felaktig 
information kan medföra straff på upp till 5 miljoner dollar och 20 års 
fängelse (Bergknut, 2006). 
 
SOX har inte endast medfört belastning för ekonomer och företagsledning. 
Eftersom i stort sett all finansiell information hanteras och kommuniceras 
elektroniskt utgör verksamhetens IT-infrastruktur en viktig del i SOX-
projekt (Bergknut, 2006). IT är i många fall en kritisk del av den interna 
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kontrollen. Anledning är att bolag i stor omfattning förlitar sig på 
automatiska kontroller då dessa i många fall är mer kostnadseffektiva än 
manuella kontroller (Deloitte, 2006). 
 
Den del av SOX som kräver mest resurser av företagen att anpassa sig till de 
nya reglerna beskrivs i Sektion 404, och behandlar den interna kontrollen i 
företaget (Deloitte, 2005).  

1.2 Problemdiskussion 
 
Efter alla redovisningsskandaler som varit på senare tid ställs det numera 
mycket högre krav på företagens interna kontroll. Vikten av att bolag har en 
korrekt och pålitlig rapportering till marknaden har ökat väsentligt.  
 
SOX är en tvingande lag och det är i huvudsak de större amerikanska 
börsföretagen som drabbas av den omfattade lagstiftningen, men där 
återfinns även många utländska företag varav några av dem är svenska.   
 
Det som har visat sig vara en av de största utmaningarna med SOX är 
Sektion 404, som berör företagets interna kontroll. Att efterleva de krav som 
Sektion 404 ställer på börsnoterade företag har visat sig vara en omfattande 
uppgift, särskilt för företag med komplexa organisationer, mångfasetterade 
IT – system och stor geografisk spridning i världen (Deloitte, 2005). För att 
säkerställa att företaget har en effektiv intern kontroll i enlighet med SOX 
Sektion 404 sätts ett antal nyckelkontroller upp. Dessa måste regelbundet 
testas, dokumenteras och följas upp för att säkerställa att inga materiella fel 
uppkommer i resultat – och balansräkning. 
 
Nyttan med anpassningen till SOX är att företagen skall få en bättre intern 
kontroll av processerna och att de finansiella rapporterna för marknaden ska 
bli mer tillförlitliga. Genom krav på rutiner och tydliga regler för hur de 
anställda skall agera, skall företaget genom att följa SOX, bli mer medvetna 
om riskerna.  
 
Med utgångspunkt av ovanstående har vi valt att närmare undersöka ett 
företag som har påverkats av SOX – lagen. Vilka metoder används för att 
uppfylla kraven i SOX Sektion 404 för en tillförlitlig finansiell rapportering? 
Hur har organisationen påverkats av implementeringen? Vilka förändringar 
har införts i den interna kontrollen? Hur har tillförlitligheten i den finansiella 
rapporteringen förbättrats?  
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1.2.1 Problemformulering 
  
Vi har utifrån ovanstående diskussion valt att formulera följande 
forskningsfråga: 
 

• Hur påverkar Sarbanes Oxley Act Sektion 404 tillförlitligheten i den 
externa finansiella rapporteringen hos Parker Hannifin AB? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med rapporten är att skapa kunskap om Sarbanes Oxley Acts Sektion 
404 påverkan på ett företags externa rapportering och om implementeringen 
av denna lag ökar tillförlitligheten och minimerar risken för felaktig 
rapportering och bedrägerier i ett företag. 

1.4 Avgränsningar 
 
Eftersom SOX är mycket omfattande kommer vi att lägga fokus på Sektion 
404 som berör företagets interna kontroll för finansiell rapportering. 
 
När det gäller den empiriska undersökningen kommer vi på grund av 
tidsbegränsningen endast undersöka ett företag som har implementerat 
kraven i SOX Sektion 404.  
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1.5 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i sju huvudkapitel som sedan följs av bilagor. Förutom 
inledningskapitlet ingår följande kapitel:  
 
Kapitel 2 – Metod  
Här redogör vi för det vetenskapliga förhållningssätt vi har valt att tillämpa i 
uppsatsen utifrån den ställda problemformuleringen. Vi beskriver även val 
av undersökningsmetod och vetenskaplig ansats. Därefter tar vi upp hur 
datainsamlingen har utförts, vilken intervjumetod vi har tillämpat samt hur 
giltigt resultatet anses vara utifrån validitet och reliabilitet. Slutligen 
beskriver vi även hur vi förhåller oss källkritiskt till den insamlade data. 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
I detta kapitel tar vi upp den övergripande och grundläggande teoretiska 
referensramen vi anser vara relevant i förhållande till forskningsfrågan.  
 
Kapitel 4 – Empiri 
I detta kapitel beskriver vi det empiriska materialet. Det är den primärdata 
som vi fått från intervjuer med företaget.  
 
Kapitel 5 – Analys 
I detta kapitel kopplar vi samman det empiriska resultatet som behandlas i 
kapitel 4 med den teori vi har lyft fram i kapitel 3. 
 
Kapitel 6 – Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som studien har genererat till. 
Slutsatserna är en sammanställning av det empiriska materialet som är 
kopplat till vår frågeställning.  
 
Kapitel 7 – Förslag på fortsatt forskning 
Detta kapitel innefattar förslag på vidare forskning inom ämnet. 
 
Efter kapitlen presenteras de bilagor som använts vid uppsatsskrivandet. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för det vetenskapliga förhållningssätt vi har valt att 
tillämpa i uppsatsen utifrån den ställda problemformuleringen. Vi beskriver 
även val av undersökningsmetod och vetenskaplig ansats. Därefter tar vi upp 
hur datainsamlingen har utförts, vilken intervjumetod vi har tillämpat samt 
hur giltigt resultatet anses vara utifrån validitet och reliabilitet. Slutligen ges 
en beskrivning om hur vi källkritiskt förhåller oss till den insamlade data. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Inom forskningen finns det två etablerade förhållningssätt. Dessa är 
positivism och hermeneutik. Hermeneutikens syfte är att tolka, förstå och 
analysera helheten. Metoden ligger till grund för den kvalitativa metodteorin 
(Lundahl & Skärvad, 1999) och handlar om att tolka innebörden i mänskliga 
uttrycksformer (Malterud, 1998). Den som tolkar har förförståelse i form av 
språklig och kulturell art och som också behöver göras medveten (Wallén, 
1996).  
 
Positivism står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar en 
användning av naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala 
verkligheten och alla dess aspekter (Bryman, 2002). Positivismen syftar till 
att dra slutsatser från uppgifter som är exakta, säkra och objektiva 
(Halvorsen, 1992).   
 
Då vårt syfte med uppsatsen är att förstå och tolka en situation snarare än att 
mäta den har vi valt att använda oss av det hermeneutiska förhållningssättet.   
Enligt Halvorsen (1992) har våra värderingar, oavsett om det är klart 
uttalade eller inte, påverkat hur vår problemställning och vårt forskarupplägg 
utformats och därmed också hur vårt resultat tolkats. Vår förförståelse som 
grundar sig på tidigare erfarenheter och värderingar gör att vi inte kan 
granska vårt studieobjekt helt förutsättningslöst. Enligt Wallén (1996) 
växelverkar en hermeneutiker mellan del – och helhetsperspektivet. 
Forskaren uppmärksammar motsättningar mellan del och helhet. Varje nytt 
textavsnitt som man läser kan leda till ett nytt sätt att förstå tidigare avsnitt. 
Tolkandet framskrider genom en växling mellan den aktuella delen man 
arbetar med och den framväxande helheten.  
 
Vi försöker se helheten i problemet och ställa den i relation till delarna och 
pendla mellan dem för att få en djupare förståelse för det problem vi 
studerar. 
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2.2 Val av undersökningsmetod 
 
Man brukar skilja mellan två olika metodiska angreppssätt inom 
samhällsvetenskapen när data skall bearbetas och analyseras, nämligen 
kvantitativa och kvalitativa metoder (Holme & Solvang, 1997).  
 
Den kvantitativa metoden kan beskrivas som en forskningsstrategi som 
betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. 
Användning av statistik, matematik och aritmetiska formler är ganska klara 
riktlinjer för hur man ska genomföra en undersökning. Det primära 
kunskapssyftet är att orsaksförklara de fenomen som är föremål för 
undersökningen (Andersen, 1998). 
 
Det centrala med den kvalitativa metoden är att man genom olika sätt kan 
samla in information och få en djupare förståelse av de problemkomplex 
forskarna studerar. Metoden kännetecknas av närhet till den källa 
information hämtas från. Kunskapssyftet är primärt ”förstående” (Holme & 
Solvang, 1997). 
 
Eftersom vi har valt att utgå från det hermeneutiska förhållningssättet i 
uppsatsen lämpar sig den kvalitativa metoden bra som undersökningsmetod. 
För att få djupare förståelse för det problem vi studerar har vi lagt stor vikt 
på att genomgå och analysera begränsat material.   

2.3 Vetenskaplig ansats 
 
Forskarens arbete är att relatera teori och verklighet till varandra. De tre 
ansatser som forskaren kan utgå ifrån i sin undersökning är induktion, 
deduktion och abduktion (Patel & Davidson, 1991). Deduktiva slutsatser är 
när vi utifrån generella principer drar slutsatser om enskilda händelser. 
Induktion är när vi utifrån en enskild händelse sluter oss till en princip eller 
en generell lagbundenhet. Här utgår man från empiri för att sluta sig till 
generell kunskap om teorin (Andersen, 1998). 
 
Det tredje sättet att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete är 
abduktion, vilket är en kombination av induktion och deduktion. Abduktion 
är ett sätt att dra slutsatser om vad som är orsak till eller har föregått en 
observation. Slutsatserna gäller inte strikt logiskt utan måste prövas vidare 
genom praktiska försök (Wallén, 1996). Forskaren börjar med att formulera 
ett hypotetiskt mönster som kan förklara problemet, vilket är induktivt. Efter 
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det fortsätter forskaren att pröva hypotesen på nya fall, vilket motsvarar den 
deduktiva ansatsen. (Patel & Davidson, 1991). 
 
Vi anser att det är otillräckligt att endast utgå från teori eller empiri för att få 
en djupare förståelse för de problem vi studerar, därför har vi valt att utgå 
från ett abduktivt angreppssätt. Då varken teori och empiri ger fullständiga 
svar kommer vi att göra en växelverkan mellan båda, där teori och empiri 
successivt kan omtolkas i skenet av varandra. På den vägen hoppas vi kunna 
få en djupare förståelse för ämnets problem. 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Primärdata  
 
Primärdata är nya data som forskaren själv samlar in genom att använda sig 
av en eller flera datainsamlingsmetoder. Det finns olika typer av primärdata. 
Exempel på primärdata är intervjuer, enkäter och observationer (Halvorsen, 
1992). 
 
Eftersom vi har genomfört en kvalitativ undersökning har primärdata i 
rapporten främst bestått av intervjumaterial. För att få tillgång till relevant 
och sanningsenlig information har vi intervjuat personer som är väl insatta 
och har kunskap i ämnet.  

2.4.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är sådana data som har samlats in av andra personer, forskare 
och institutioner. Exempel på sekundärdata är tidningsartiklar och register 
(Halvorsen, 1992). 
 
Eftersom SOX är en relativt ny lag har det inte publicerats litteratur i någon 
större omfattning om vad SOX innebär. Därför har mycket av den 
information vi sökt efter skett via Internet, där bland annat SOX och COSOs 
hemsida har varit viktiga informationskällor. Andra informationskällor har 
varit Ernst & Young och Deloittes hemsidor, där vi har kunnat ta del av 
deras kommentarer och rekommendationer kring lagen. Vi har även hämtat 
sekundär information i vetenskapliga artiklar och tidskrifter som vi har fått 
tillgång till via olika databaser. 
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2.5 Fallstudie som undersökningsmetod 
 
Fallstudiemetoder är mycket vanliga när det gäller undersökningar av sociala 
delsystem som institutioner och organisationer. Det som kännetecknar en 
fallstudie är få observationsenheter (Andersen, 1998). 
 
Fallstudier är en typ av aktionsforskning där forskaren studerar vad som 
händer i ett speciellt fall, men det behöver inte nödvändigtvis innebära att 
forskaren själv medverkar i en förändring. Fördelen med fallstudier är främst 
att forskaren studerar vad som sker under verkliga förhållanden. Genom det 
studerande fallet vet man att en företeelse faktiskt finns, att en viss 
verksamhet, process etc. fungerar (Wallén, 1996). 
 
Enligt Andersen (1998) utförs de flesta empiriska studier av organisationer 
som fältstudier. Vårt problemområde lämpar sig bra för att göra en fallstudie 
då vi försöker skapa kunskap genom en komplex och dynamisk verklighet 
genom att undersöka ett studieobjekt genom få observationer. Fallstudier är 
en metod att föredra när man vill gå på djupet och samtidigt få olika aspekter 
och uppfattningar kring problematiken. 
 
Vi har valt att göra en fallstudie på företaget Parker Hannifin AB i Borås. Vi 
valde Parker som fallstudieobjekt för att de berörs av lagstiftningen SOX och 
har god insikt i omställningen som skett och hur det har påverkat 
tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen hos bolaget. Då det bara är 
ett fåtal bolag i Sverige som berörs av lagstiftningen, där många bolag är 
lokaliserade i storstäderna, valde vi även Parker då de ligger i nära 
anslutning till högskolan där vi studerar.  

2.6 Intervjuer 
 
Intervjuer ger en god inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, 
drömmar, attityder och känslor. För att uppnå en sådan insikt måste 
forskarna förstå den dynamik som ligger i intervjusituationen, ha kunskap 
om de olika intervjumetoderna och analysteknikerna samt vara medvetna om 
deras för– och nackdelar (May, 2001). 
 
Intervjuer kan utformas mycket olika, ges olika form och innehåll. Ett sätt att 
beskriva vilken typ av kunskap som erhålls genom olika former av intervjuer 
är att utgå från skillnader i struktureringsgrad (Lantz, 1993). En intervju kan 
vara helt öppen, vilket innebär att intervjuaren ställer en öppen fråga som 
den tillfrågade fritt kan utveckla sina tankar kring. Intervjun kan också vara 
helt strukturerad. Intervjuaren ställer då i förväg formulerade frågor i en 
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förutbestämd ordning och respondenten svarar på i förväg uppgjorda 
svarsalternativ, en form av intervju där intervjuaren är ett ”levande 
frågeformulär” (Lantz, 1993). 
 
Vi har använt oss av en mellanform av öppna och strukturerade intervjuer 
för att få svar på vår forskningsfråga. Denna intervjuform kallas för 
semistrukturerade intervjuer.  Intervjufrågorna inom denna metod är på 
förhand specificerade (May, 2001), vilket gör det möjligt att ställa 
följdfrågor för att få djupare kunskap om svaren. Denna intervjuform gör det 
även möjligt för respondenterna att ge svar i egna termer, samtidigt som 
intervjuformen är tämligen strukturerad för att kunna skapa en viss 
jämförbarhet mellan respondenterna (May, 2001).   

2.6.1 Intervjupersoner  
 
Vi har intervjuat tre anställda på företaget Parker Hannifin AB i Borås. Valet 
av respondenter har skett i hänsyn till deras kunskaper inom området för att 
på så sätt uppnå djup förståelse för det problem som studeras. De 
respondenter vi har intervjuat är: 
 

• Bengt – Gunnar Dahl  
• Andreas Berntsson 
• Sven Björck. 

 
Den första personen är Bengt-Gunnar Dahl som är finanschef i Sverige. Han 
ansvarar för den legala finansiella redovisningen för Parker Hannifin AB.  
 
Andreas Berntsson är en Location Controller och ansvarar för 
rapporteringen i Mölnlycke (Electronics) som tillhör en av de svenska 
divisionerna där han arbetar som controller. Hans andra roll är som Cost 
Accountant för tillverkningsenheten i Borås.  
 
Den tredje person vi har intervjuat är Sven Björck som är Finanschef för de 
nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark.    
 
Vi var på Parker Hannifin AB för att genomföra intervjuer vid två tillfällen. 
Vid det första tillfället, 8 maj 2007, träffade vi Andreas Berntsson och 
Bengt-Gunnar Dahl och vid det andra tillfället, 15 maj 2007, träffade vi 
Andreas Berntsson och Sven Björck. 
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2.7 Metodkritik 

2.7.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet bestäms av hur mätningar utförs och hur noggranna vi är vid 
bearbetningen av informationen (Holme & Solvang 1991). Med reliabilitet 
menas hur pålitliga mätningarna är. Hög reliabilitet skall garantera att vår 
data är pålitliga och att det därmed kan belysa den vetenskapliga 
problemställningen (Halvorsen, 1992). Hög reliabilitet får man om olika och 
oberoende mätningar av ett och samma fenomen ger samma eller ungefärliga 
resultat (Holme & Solvang, 1991). 
 
För att den insamlade datan skall kunna användas är enligt Halvorsen (1992) 
hög reliabilitet en förutsättning. Dessutom måste data vara relevant för 
studien, då data som är insamlat av andra och kanske för ett annat syfte kan 
leda till problem. 
 
För att åstadkomma en så hög reliabilitet som möjligt har vi pratat med 
personer som är insatta i ämnet, kritiskt granskat tillgängliga material och i 
görligaste mån använt oss av tillförlitlig litteratur. Eftersom kvalitativa 
studier bygger på människors subjektiva åsikter, vilka är oerhört svåra att 
mäta, kan vi dock inte garantera att reliabiliteten blir hög. Som forskare har 
vi även kunnat påverka respondenterna att besvara frågorna på ett visst sätt, 
vilket minskar uppsatsens tillförlitlighet. 

2.7.2 Validitet 
 
Validitet handlar om giltighet och relevans (Holme & Solvang, 1997). 
Utmaningen är att samla in data som är relevant för den problemställning vi 
arbetar med. Detta kan vara problematiskt om man använder sig av data som 
andra samlat in och kanske för andra syften (Halvorsen, 1992). Giltighet 
säger något om den generella överensstämmelsen mellan vårt teoretiska och 
vårt empiriska begreppsplan. Att validera innebär att ifrågasätta kunskapens 
giltighet och är ett medel för kritisk reflektion under forskningsprocessen. En 
genomgående fråga är vad resultat ger giltig kunskap om (Malterud, 1998). 
 
För att säkerställa hög validitetsgrad i uppsatsen har vi strävat efter att i den 
empiriska undersökningen ställa intervjufrågor som är relevanta i relation till 
den vetenskapliga forskningsfrågan. Vi har även försökt använda oss av 
övrig relevant information i förhållande till forskningsfrågan. I uppsatsen har 
vi intervjuat personer som har goda kunskaper inom området. Under 
intervjuerna har vi försökt undvika att ställa frågor som ger ”ja” och ”nej” 
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svar för att få ut så mycket information som möjligt. Intervjuerna har spelats 
in vilket har gjort att vi kunnat kontrollera vad som har sagts samt minskat 
risken för feltolkningar. 

2.7.3 Källkritik 
 
För att höja det vetenskapliga värdet i ett forskningsarbete är det viktigt att 
vara kritisk i sitt förhållningssätt till de källor som används (Pater & 
Davidsson, 1991). Målet med källkritik är att genom kritisk prövning 
försöka fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller falskt, 
brukbart eller oanvändbart för den fråga författarna söker svar på 
(Nationalencyklopedin, 2007). 
 
Det finns fyra olika kriterier som forskaren bör titta på. De fyra kriterierna är 
äkthet, tidssamband, oberoende, tendensfrihet. Äkthet handlar om att källan 
ska vara det den utger sig för att vara. Forskaren måste ta hänsyn till 
tidssamband, d v s ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans 
berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 
Med oberoende menas att källan skall ”stå för sig själv”, inte vara en avskrift 
eller referat av en annan källa. Tendensfrihet innebär att man inte ska ha en 
anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten (Thurén, 
2005). 
 
Då mycket av informationen är hämtat från olika myndigheter och 
branschorganisationer som har kunskap inom området anser vi att 
informationen är representativ och tillförlitlig. För att öka uppsatsens 
relevans har vi försökt använda oss av modern litteratur. I uppsatsen kan det 
dock ha skett misstolkningar från vår sida då viss information har översatts 
från amerikanska sidor. Information hämtat från tidningsartiklar bygger på 
personers subjektiva åsikter vilket kan minska trovärdigheten i uppsatsen.  
 
Vi anser att den information som vi har hittat på företagets hemsida och 
årsredovisning är trovärdig då det är information om företagets verksamhet 
där det inte föreligger några motiv att lägga ut felaktig information.  
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3. Teoretisk referensram 
 
I kapitlet tar vi upp den övergripande och grundläggande teoretiska 
referensramen vi anser vara relevant i förhållande till forskningsfrågan. 
Teorin ligger till grund för det kommande empiriavsnittet.  
 

3.1 Extern finansiell rapportering och dess tillförlitlighet 
 
Begreppet tillförlitlighet enligt Smith (2005) handlar om redovisningens 
”avbildningsförmåga”, det vill säga dess förmåga att avbilda en ekonomisk 
verklighet i företaget. Redovisningen anses tillförlitlig om den avbildar 
”rätt” aspekter av denna verklighet och gör det på ett sätt som inte är allt för 
osäker. Förtroendet för att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig är av 
fundamental betydelse för kapitalmarknaden (En svensk kod för 
bolagsstyrning, 2004).  
 
De finansiella rapporterna är en strukturerad presentation av företagets 
finansiella ställning och finansiella transaktioner. Syftet med de finansiella 
rapporterna är att lämna information om företagets finansiella ställning, 
resultat och kassaflöde till olika användare som underlag för ekonomiska 
beslut. I och med detta är det viktigt att den finansiella rapporteringen är 
tillförlitlig för de intressenter som använder den som beslutsunderlag. De 
finansiella rapporterna visar också resultatet av företagsledningens 
förvaltning av de resurser som anförtrotts den. För att uppnå dessa syften 
lämnar de finansiella rapporterna information om företagets tillgångar, 
skulder, eget kapital, intäkter och kostnader samt vinster och förluster på 
vissa transaktioner, kassaflöde (FARs församlingsvolym del 1, 2003). 
 

3.2 Sarbanes – Oxley Act 
 
Till följd av de mycket omtalade redovisningsskandalerna i USA, där bland 
annat Enron och Worldcom var inblandande (Haverblad, 2006) påbörjade 
Paul Sarbanes och Michael Oxley en utredning som resulterade att USAs 
president George W Bush stiftade en lag i juni 2002 (Bergknut, 2006).  
Lagen kom att kallas Sarbanes Oxley Act, SOX, och innebär ökade 
skyldigheter, för bolag som är noterade på någon av börserna i USA, vad 
gäller redovisning och uppföljning. 
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Syftet med regelverket är att minska risken för felaktig rapportering och 
bedrägerier (Haverblad, 2006). Målet är att säkerställa att företag som är 
börsnoterade i USA har en väl fungerande intern kontroll samt att de 
tillhandahåller korrekt finansiell information till investerare (Deloitte, 2005).  
 
SOX – lagen innebär hårdare kontroll av företagens redovisning, bland annat 
genom tydliga verksamhetsprocesser, verifierbara rutiner samt 
kontrollpunkter för att säkerställa dess effektivitet. Dessutom är företagens 
VD och finanschefer numera tvungna att formellt intyga att hela 
redovisningsprocessen är korrekt och detta inkluderar dotterbolag och 
intressebolag. Felaktig information kan medföra straff på upp till 5 miljoner 
dollar och 20 års fängelse (Bergknut, 2006). 
 
SOX innehåller 11 titlar och under dessa titlar finns det ett antal sektioner, 
där bland annat Sektion 404 ingår. Sektion 404 är den del av SOX som 
kräver mest resurser av företaget och behandlar den interna kontrollen 
(Deloitte, 2005). 
 
SOX är tvingande till sin karaktär, vilket innebär att alla företag som är 
registrerade på amerikanska börsen måste följa lagen. Den amerikanska 
Finansinspektionen, SEC, har beslutat att Amerikanska bolag som avger 
bokslut efter den 15 november 2004 ska följa SOX, medan utländska bolag 
som är noterade på de amerikanska börserna ska följa lagen från och med 
den 15 juli 2006 (Deloitte, 2007) 

3.2.1 Sarbanes-Oxley Act Sektion 404 
 
Section 404 i SOX heter ”Management Assessment of Internal Control”, det 
vill säga ledningens utvärdering av intern kontroll. Sektion 404 slår fast att 
företagsledningen är ansvarig för att upprätta ett system för intern kontroll 
som säkerställer kvalitet i den finansiella rapporteringen (Ernst&Young, 
2006).  
 
Enligt SOX Sektion 404 ska fungerande intern kontroll säkra att inga 
materiella fel uppkommer i resultat- och balansräkning. Ekonomichefer och 
VD ska skriftligen intyga att fungerande och ändamålsenliga kontroller är på 
plats. Vidare ska företagen kunna presentera dokumentation över vilka 
ställningstaganden som gjorts samt vilka tester som genomförts för att 
säkerställa kontrollernas utformning och funktionalitet. Den interna 
kontrollen ska också granskas av företagets revisorer och redogöras för i 
revisionsberättelsen (Deloitte, 2005). 
 
Nedanstående text är ett utdrag i SOX Sektion 404: 
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Sec. 404. Management assessment of internal controls 
(a) RULES REQUIRED - The Commission shall prescribe rules requiring 
each annual report required by section 13 of the Securities Exchange Act of 
1934 (15 U.S.C. 78m) 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. (sarbanes-oxley.com 2003) 

3.2.2 Intern kontroll för finansiell rapportering enligt SOX 
Sektion 404  
 
Följande sju steg är exempel på hur företag kan nå upp till god intern 
kontroll för finansiell rapportering enligt SOX Sektion 404.  

 
• Val av nyckelprocesser 
• Dokumentera de valda processernas transaktionsflöde 
• Bedöma processrisker 
• Val av nyckelkontroller 
• Bedöma kontrolleffektiviteten genom lämpliga testprocedurer 
• Utvärdera testresultat och göra en egen bedömning 
• Rapportera resultat 

 
Val av nyckelprocesser: Inom företaget måste alla företagets processer 
granskas. Därefter väljs ett antal nyckelprocesser ut. De nyckelprocesser som 
väljs innefattar störst risker för att orsaka stora finansiella förluster för 
företaget (Moeller, 2004). 
 
Dokumentera de valda processernas transaktionsflöde: Nästa viktiga steg är 
att förbereda dokumentation för nyckelprocessernas transaktionsflöde. För 
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ett företag som tidigare har genomfört en granskning enligt COSO, the 
Committee of  Sponsoring Organisations of the Treadway Commission, är 
nyckelprocesserna redan dokumenterade. Om så är fallet är det ett lätt jobb 
att dokumentera trasaktionsflödet. Det blir betydligt svårare för en 
organisation som tidigare inte dokumenterat sina processer eller om 
dokumentationen är föråldrad. Finns det redan existerande dokumentation 
skall denna uppdateras och utvärderas mot aktuella krav (Moeller, 2004).  
 
Bedöma processrisker: Då företaget har definierat och dokumenterat dess 
nyckelprocesser är nästa steg att bedöma riskerna i dessa, det vill säga 
bedöma vad som kan gå fel och vilka potentiella risker som finns (Moeller, 
2004). Riskbedömning sker genom att ställa kritiska frågor och reflektera 
över dessa. Exempel på en kritisk fråga är: Kan någon obehörig person ta sig 
in i företagets system och den vägen föra över pengar till eget konto?  
 
Dokumentation av nyckelkontroller: Efter det att listan av utvalda 
processrisker har tagits fram skall en arbetsgrupp analysera inom vilka 
områden det är störst risk att fel uppstår. Nästa steg är att identifiera vilka 
kontrollfunktioner som är nödvändiga för att begränsa dessa risker (Moeller, 
2004). 
 
Bedöma kontrolleffektiviteten genom lämpliga testprocedurer: 
Systemkontroller har inget värde om de inte fungerar effektivt. Ibland kan 
det fastställas att lämpliga kontroller inte fungerar och dessa blir då 
ineffektiva. För att utvärdera nyckelkontrollernas effektivitet krävs 
omfattande testning. Vanligt är att lämpliga kontrollfunktioner inte har 
införts eller att de är ineffektiva. I dessa fall är det viktigt att hitta vägar för 
att förbättra kontrollfunktionerna. Lämpligt är att använda sig av ett antal 
stickprov för att testa tillförlitligheten i en process. Genom att utvärdera 
testresultaten kan de interna revisorerna dra slutsatser om 
nyckelkontrollernas effektivitet och ur detta bedöma huruvida de finansiella 
resultaten har påverkats (Moeller, 2004). 
 
Utvärdera testresultat och göra en egen bedömning: Resultatet från testerna 
gör att de som granskar dessa kan uttala sig om de interna kontrollerna 
verkar fungera och är tillämpliga för aktuella processer. Uppgiften för 
granskarna är att noggrant undersöka resultatet av den interna kontrollen och 
testerna. Om svagheter upptäcks skall åtgärder för att förbättra den interna 
kontrollen vidtas och en åtgärdsplan skall tas fram (Moeller, 2004). 
 
Rapportera resultat: Slutligen skall resultatet av den interna finansiella 
kontrollen enligt SOX Sektion 404 rapporteras. Alla resultat sammanställs i 
en övergripande rapport. Denna interna finansiella rapport har samma 
betydelse som organisationens övriga finansiella rapporter (Moeller, 2004). 
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3.3 Övervakande organ 
 

 
 

Figur 1: Relationen mellan regelverk och standards (Ramos, 2004) 
 
Ovanstående figur beskriver förhållandet mellan flera tillsynsenheter, företag 
och revisorer gällande rapporteringen av intern kontroll. Sektion 302 och 
404 av SOX kräver att ledningen i publika företag årligen skall rapportera 
tillförlitligheten i enheternas interna kontroll. Företagens oberoende revisor 
skall sedan granska dessa rapporter. SEC, Amerikanska finansinspektionen, 
är ansvarig för att formulera riktlinjer för implementeringen av kraven i 
SOX. Dessa regler innehåller vägledning för CEO och CFO beträffande 
enheternas interna kontroll, finansiella rapporter och interna granskning. 
Däremot tillhandahåller de ingen vägledning eller sätter standards för 
oberoende revisorer. PCAOB däremot sätter standards för revisorer, vilket 
får en direkt påverkan på revisorer och hur de planerar och förbereder deras 
arbete (Ramos, 2004) 
 
Vid förberedelserna inför en granskning av den interna kontrollen är det 
viktigt för företagsledningen och dess medhjälpare att ha en god förståelse 
för vilken information de oberoende revisorerna efterfrågar. Frågorna beror i 
stor utsträckning på den standard som den interna kontrollen skall jämföras 
mot. Efter genomförd revision skall företaget ges tillfälle att kommentera 
revisionsrapporten och ges tid att åtgärda eventuella brister (Ramos, 2004). 
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3.3.1 SEC 
 
Securities and Exchange Commission, SEC, är en amerikansk myndighet 
vars huvudintresse är att skydda investerarna och upprätthålla förtroendet för 
aktiemarknaden (SEC, 2007). Deras huvudsakliga uppgift är att verka som 
en kommission som har tillsyn över börshandeln. SEC har makten att 
lagvägen bestämma över redovisningens utformning (Nilsson, 2005).  
 
SEC har fyra viktiga avdelningar.  Division of Corporate Finance, som 
behandlar frågor kring redovisningsrapportering i publika företag. De har till 
uppgift att säkerställa att publika företag i USA följer de amerikanska 
redovisningsnormerna. Division of Market Regulation, bevakar aktiehandeln 
på de amerikanska börserna. Division of Investment Management, handlar 
om frågor kring fondförvaltarnas och finansiella rådgivares ansvar samt 
deras marknadsföring av tjänster. Division of Enforecement, utreder brott 
mot lagregler samt driver processer i domstolarna och förhandlar fram 
uppgörelser i godo utanför domstolarna (Nilsson, 2005). 

3.3.2 PCAOB 
 
I samband med SOX infördes tillsynsorganet Public Combany Accounting 
Oversight Board, PCAOB, vilket är en oberoende och icke – vinstdrivande 
organisation. PCAOB främsta syfte är att övervaka de revisionsföretag som 
arbetar åt noterade företag för att bevaka investerarnas och allmänhetens 
intressen i framtagandet av informativa, rättvisande och oberoende  
revisionsrapporter (PCAOB, 2007). PCAOB’s främsta uppgifter är 
följande: 
 

• Registrera publika redovisningsfirmor som utför finansiell 
granskning av bolag 

• Etablera revisionsstandarder 
• Leda granskning av registrerade publika revisionsfirmor 
• Genomföra utredningar och disciplinära åtgärder 
• Utföra andra standardiserings- och kvalitetsuppgifter som styrelsen 

bestämmer  
• Övervaka att kraven i SOX efterlevs (Moeller, 2004). 
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3.4 Vad innebär intern kontroll? 
 
Intern kontroll kan i stora drag definieras som en process som påverkas av 
styrelsen, bolagsledningen och annan personal, och som utformas för att ge 
en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom följande kategorier: 
 

• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar 

 
Den första kategorin tar upp verksamhetens grundläggande affärsmål, 
inklusive produktivitet och lönsamhetsmål. Den andra kategorin relaterar till 
ordningsställande av tillförlitliga finansiella rapporter som offentliggörs. 
Den tredje kategorin gäller efterlevnaden av lagar och förordningar som 
företaget är underkastade (COSO, 2006).  
 
Intern kontroll är således en process, d v s ett medel att nå vissa mål, inte ett 
mål i sig. Intern kontroll är strukturerad att uppnå mål inom skilda områden, 
men dessa överlappar delvis varandra. Processen drivs inte bara genom 
regelverk och anvisningar utan primärt av människor på alla nivåer i 
organisationen (COSO, 2006). 
 
Det finns olika ramverk som stödjer intern kontroll. Ett av dessa är COSO, 
Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission. 
COSO fokuserar på kontroll över finansiella rapporter (SOX – online, 2003).  

3.4.1 Intern kontroll för finansiell rapportering enligt COSO 
 
En modell som har fått stor genomslagskraft inom intern kontroll är COSO – 
modellen, eller The Committee of  Sponsoring Organisations of the 
Treadway Commission. COSO etablerades i USA och är en oberoende 
organisation med syfte att förbättra kvalitén på finansiell rapportering inom 
näringslivet. I SOX – sammanhang används COSO:s ramverk av de flesta 
företag som en struktur för att bedöma effektiviteten av bolagets interna 
kontroller (Ernst&Young,  2005).   
 
COSO:s ramverk bygger på att intern kontroll består av fem huvudområden 
för hur ledningen i ett företag styr verksamheten. Dessa huvudområden, se 
figur 2, är följande: 
 

• Kontrollmiljön 
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• Riskbedömning 
• Kontrollaktiviteter 
• Information och kommunikation 
• Övervakning 

 
Kontrollmiljön är ett samlat namn på de faktorer som ”anger tonen” i 
företaget och påverkar människornas kontrollmedvetande. Kontrollmiljön är 
grunden för de andra fyra komponenterna i den interna kontrollen. Här ingår 
faktorer som integritet, etiska val, behörighet, ledningens filosofi och 
operationssystem samt ledningens sätt att tillsätta fullmakt och ansvar. 
Ledningens sätt att organisera och utveckla de anställda samt vilket gehör 
och direktion som ledningen tillhandahåller (COSO, 2006). 
 
Riskbedömning innebär att identifiera och analysera relevanta risker och 
utveckla en bas för att bestämma hur riskerna skall hanteras. I detta 
sammanhang är det viktigt att fokusera på riskerna i de mest väsentliga 
affärsenheterna och de mest väsentliga finansiella posterna samt tillhörande 
processer (Ernst&Young, 2005). Eftersom ekonomi, industri, reglering och 
operativa förutsättningar förändras med tiden måste man identifiera risker 
associerade med förändringarna (COSO, 2006). 
 
Kontrollaktiviteter tar upp procedurer och policys som hjälper företag att 
utföra dessa. De hjälper till att identifiera risker förknippade med företagens 
mål. Kontrollaktiviteter utförs genom hela organisationen genom alla nivåer 
och funktioner. Dessa inkluderar en mängd olika aktiviteter som 
godkännande, tillstånd, attester, verifikationer samt säkerhet av tillgångar 
(COSO, 2006).  
 
Information och kommunikation: Informationssystem producerar rapporter 
som innehåller operationell samt finansiell information som gör det möjligt 
att kontrollera och styra företaget. Effektiv kommunikation mellan 
avdelningarna är viktigt och anställda måste få direktiv från ledningen att 
ansvar skall tas på allvar. De anställda måste förstå sin roll i det interna 
kontrollsystemet samt förstå aktiviteter och arbetsuppgifter som berör andra 
anställda inom företaget. Det är även viktigt att företaget har en bra 
kommunikation med externa parter såsom kunder, leverantörer samt 
aktieägare (COSO, 2006). 
 
Övervakning omfattar fortlöpande aktiviteter samt separata utvärderingar 
eller en kombination av båda för att kunna analysera kvalitén av 
prestationen. Det finns olika grader av övervakning beroende vad för typ av 
aktivitet som utförs av de anställda och risker som förknippas med dessa. 
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Brister i den interna kontrollen skall rapporteras uppåt i hierarkin samt till 
ledning och styrelse om angelägenheterna är av större vikt (COSO, 2006). 
 
 

 
  

Figur 2: COSO-modellen (SOX-online, 2003) 

4. Empiri 
 
I detta kapitel beskriver vi det empiriska materialet. Det är den primärdata 
som vi fått från intervjuer med företaget.  

4.1 Presentation av Parker Hannifin AB 
 
Parker Hannifin AB är världens ledande tillverkare av komponenter och 
system för rörelsekontroll (motion control). Parker har en omfattande 
säljorganisation i Europa, Nordamerika och Fjärran Östern samt distributörer 
i övriga världen.  
 
Parker grundades 1918 av Arthur Parker. Parker arbetar inom åtta 
produktområden. Dessa är rymdteknik, automatik, kontroll, filtrering, 
hydraulik, industriell klimatkontroll, kontaktdon, instrumentering och 
tätningar. Parker i Borås verkar inom området Hydraulik.  
 
Från och med i mars 1996 ingår Mobile Controls Division som en division 
inom Parker Hannifin Corporation. MCD har verksamhet i Borås, 
Mölnlycke, Tammerfors och Grantham (UK) och är ett av världens ledande 
hydraulikföretag, med tyngdpunkt på mobilhydraulik. Företaget konstruerar 
och tillverkar riktnings-, styr- och tillsatsventiler samt insatser och 
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systemblock. Parker har dessutom andra fabriker inom andra divisioner i 
Trollhättan, Falköping, Skövde och Ulricehamn. 

4.2 Implementering av SOX Sektion 404 
 
Implementeringen av SOX Sektion 404 på Parker började runt år 2003. Då 
Parker är bland de 500 största företagen i världen och är noterade på börsen 
NYCE i New York blev de tvungna att anpassa sig till lagen direkt. Parker 
kunde dock inte följa den tidsram som var sagd från början utan var klara 
med implementeringen först år 2006. 
 
I början av implementeringen var det oklart vad SOX kraven innebar. Detta 
gav upphov till interna diskussioner i företaget om hur 
implementeringsarbetet skulle bedrivas. Interna revisorer blev tillsatta som 
projektledare för implementeringen av SOX och seminarier anordnades för 
att förmedla innehållet. Den interna diskussionen ledde så småningom fram 
till en egen modell för hur kraven i SOX skulle införas hos Parker.  
 
Implementeringen av SOX var mycket tids- och resurskrävande för Parker. 
Ett problem var att det inte fanns tillräckligt med anställda som kunde 
avdelas till att arbeta med SOX. Parker har hittills inte anställt någon ny 
personal på grund av SOX. Ett annat problem var att all 
processdokumentation var tvungen att översattas till engelska vilket var 
mycket tidskrävande för Parker. Mycket resurser har även lagts på utbildning 
av de anställda för att förmedla innehållet i SOX och vad det innebär. 
Ytterligare ett resultat av SOX är att revisionsinsatsen i företaget har 
fördubblats.  
 
Trots det omfattande implementeringsarbetet ser respondenterna på Parker 
ingen större skillnad mellan den interna kontrollen före implementeringen 
jämförelse med förhållandet efter implementeringen. Några år innan 
implementeringen av SOX bestod Parker i Norden av ett antal bolag utan 
direkt samordning. För att få bättre samordning och integration av bolagen 
genomförde Parker därför en grundlig och noggrann genomgång av 
företagens alla processer. Detta arbete var en stor tillgång i samband med 
implementeringen av SOX och ledde till att det blev lättare för Parker inom 
de nordiska länderna att implementera kraven. 
 

21 



4.2.1 Krav på förändringar vid implementering av SOX 
Sektion 404 
 
För att leva upp till kraven som ställs i SOX har det inte skett några 
omfattande organisationsförändringar. Dock har en del mindre förändringar 
gjorts, exempelvis har avdelningen för intern kontroll blivit annorlunda. Ett 
annat krav är att företaget har tvingats till tydligare ansvarsfördelning i 
organisationen, vilket har lett till bättre struktur och ordning i verksamheten. 
Innan SOX implementerades kunde exempelvis samma person ha hand om 
in- och utbetalningar. Efter implementeringen måste istället in - och 
utbetalningar fördelas mellan två personer för att eliminera riskerna för att 
fel uppstår i den finansiella rapporteringen. Ytterliggare ett exempel är att 
inköpare inte ska kunna köpa in varor till lagret och samtidigt ta emot 
varorna. Detta för att minska risken att kunna köpa in något som inte är av 
affärsmässig grund.  
 
SOX kräver även att Parker noggrant dokumenterar all ansvarsfördelning. 
Detta genomsyrar hela företaget. Positiva effekter av detta är att det inte 
uppstår några egentliga diskussioner kring arbets- och ansvarsfördelningen 
eftersom det mesta är fördefinierat. Nackdelen är att organisationen blir 
mindre flexibel och att problem kan uppstå på mindre enheter som inte har 
så många anställda. Här måste ansvaret fördelas på tillgängliga personer och 
även om SOX inte medger detta får man lösa problemet genom en utökad 
kontroll.  
 
Parker är ett stort företag som består av flera små företag. Alla företag måste 
efter implementeringen av SOX ha samma krav att arbeta mot. Detta har lett 
till stora omställningar för mindre företag som har köpts upp, då de tidigare 
inte har haft samma formella krav. De företag som köpts upp får hjälp av de 
större företagen inom koncernen vid implementeringen för att få en enhetlig 
intern kontroll i koncernen. 

4.2.2  Krav på förändringar av IT - systemen vid 
implementeringen av SOX Sektion 404 
 
IT är den del som har haft störst påverkan på den interna kontrollen för 
finansiell rapportering. Parker har fått sätta upp betydligt fler behörigheter i 
IT - systemen för att kontrollera vem som gör vad och varför. En anställd får 
inte sitta på dubbla roller, som exempelvis behörighet för in- och 
utbetalningar, då detta kan innebära en potentiell risk för felaktiga 
transaktioner. Behörighetsbegränsningar har införts för många personer i 
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företaget i samband med införandet av SOX. Slutar en anställd måste IT - 
systemet uppdateras, och byter någon tjänst får inte de tidigare 
behörigheterna följa med till den nya tjänsten eftersom detta kan innebära en 
potentiell risk.  
 
För att kontrollera att det inte råder några konflikter mellan 
behörighetsbegränsningarna i IT – systemen går IT-avdelningen tillsammans 
med ekonomiavdelningen igenom en automatgenererad rapport där det står 
vilken behörighet varje anställd har. Denna specificerade rapport ska skrivas 
under kvartalsvis. Om fel finns måste man åtgärda dessa och tala om varför 
de finns och vad man gör åt dem. Dessa granskas även av revisorer. 
 
Implementeringen av SOX har även bidragit till att Parker har fått införa nya 
IT – system i verksamheten. Innan implementeringen av SOX hade Parker 
en hel del differenser i redovisningen. I och med införandet av de nya IT – 
systemen som bygger på att rätt data skall läggas in från början, har dessa 
differenser minskat betydligt. Detta medför även att de får rätt utdata. De 
differenser som företaget tidigare hade ledde till att ekonomiavdelningen 
fick mycket merarbete att göra för att rätta till felaktigheter. En av 
respondenterna menar att göra rätt från början är det som är mest lönsamt i 
längden. I början var detta mycket jobbigt men det har lett till en mycket 
bättre ordning i företaget.  
 
Parkers dataterminaler i Europa och Asien är uppkopplade mot Europas 
huvudkontor i London. Det Parker har befogenhet över är att de kan göra 
mindre förändringar i IT - systemen medan de större förändringarna måste 
göras på huvudkontoret i London där datacentralen finns.  

4.3 Intern Kontroll 
 
För att leva upp till kraven på intern kontroll som ställs i SOX använder 
Parker en variant av COSO – modellen som huvudkontoret i Cleveland, 
USA, har skapat.  Modellen har fått benämningen CAVR och sätter den 
internationella nivån eller standarden för intern kontroll över de olika 
bolagen. Huvudkontoret i USA har ett stort kontor där en hel avdelning 
arbetar med frågor angående SOX och intern kontroll.  

4.3.1 Säkerställning av intern kontroll för finansiell 
rapportering enligt CAVR 
 
Parker Hannifin i Borås (Mobile Valves) ingår i en division som består av 
fyra företag. Företagets verksamhet i Borås delas in i 15 processer som varje 
år gås igenom för att säkerställa den interna kontrollen för framförallt 
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finansiell rapportering men även övriga områden som bedöms som kritiska 
och extra viktiga. De 15 processer företaget delas in i är följande: 
  

1. IT 
2. Inleveranser och infrakter  
3. Utleveranser och fakturering 
4. Inköp med processer  
5. Leverantörreskontra 
6. Kundreskontra 
7. Hantering av kontanter, bankkonton och betalningar 
8. Anläggningsregister, investeringar, avskrivningar mm. 
9. Sammanställning av balans – och resultaträkning, avstämning av 

större konton 
10. Löner och ersättningar 
11. Standardkostnader, beräkning av lager och FIFO samt obsoleta och 

inkuranta varulager 
12. Större reservationer samt kontroll av bokföring 
13. Skatter 
14. Hantering av garantikostnader samt prissättning mm. 
15. Interna regelverk för etik mm. 

 
För att nå upp till kraven som ställs i SOX säkerställer Parker den interna 
kontrollen genom tillämpning av modellen CAVR. Modellen består av 
följande fyra komponenter: 
 

• Completeness (fullständighet) 
• Accuracy ( noggranhet) 
• Validity (giltighet) 
• Restiricted access (begränsad tillgång) 

 
Completeness: Denna komponent handlar om kontroll av att information är 
fullständig och är designad för att garantera att alla transaktioner behandlas 
och registreras endast en gång, att datum finns för registrering och 
uppdatering samt uppdaterade filer är korrekta och avspeglar existerande 
balans. 
 
Accuracy: Denna komponent handlar om kontroll över transaktionernas 
noggrannhet och är designad för att garantera att indata registreras i datorn 
på ett riktigt/exakt sätt, att ändringar görs på ett korrekt sätt samt att rätt 
datafil uppdateras vid transaktioner. 
 
Validity: Denna komponent handlar om kontroll över transaktionernas 
validitet och är designad för att garantera att transaktionerna är godkända på 
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ett korrekt sätt, att transaktionerna inte är påhittade och de är relaterade till 
händelser inom organisationen samt att ändringar i data inte ändras utan 
godkännande. 
 
Restricted Access: Denna komponent handlar om tillgänglighetskontroll över 
begränsad tillgång och är designad för tillgänglighet av känslig information, 
att icke godkända data läggs till befintliga data, att känslig data hålls 
konfidentiella samt att fysiska tillgångar skyddas. 
 
Tillämpningen av CAVR innebär att varje process måste genomgå två steg: 
 

1) Det första steget innebär att Parker dokumenterar de processer som 
företaget är indelat i.  Därefter undersöker de risker förknippade med 
respektive process och går igenom vilka kontroller som kan 
tillämpas för att minska dessa risker. Riskerna klassas sedan i CAVR 
mot kategorierna: completeness (fullständighet), accuracy 
(noggranhet), validity (giltighet) eller restricted access (begränsad 
tillgång). Se figur 3. 

 

 
   Figur 3: CAVR - modellen 

 
 
2) När dokumentationen är klar och riskerna är identifierade testas 

riskbedömningen regelbundet med hjälp av ett testprotokoll. 
Testprotokollet består av ett antal nyckelkontroller per process. 
Dessa tester görs för att kontrollera att tillämpningen av kraven som 
står i dokumenten i steg 1 stämmer överens med verkligheten. Test 
av den interna kontrollen görs genom obligatoriska tester minst en 
gång om året. De processer som anses ha störst påverkan på den 
finansiella rapporteringen genomgår fler tester. 
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4.3.2 Granskning av intern kontroll 
 
Varje år går oberoende personer igenom företaget med dess processer och 
testar så att den interna kontrollen stämmer mot ställda krav. Dessa 
oberoende personer består av anställda från andra företag inom Parker som 
kommer för att se hur testerna fungerar i praktiken och för att kontrollera att 
resultaten ser rätt ut. Testerna tar ca en vecka att genomföra beroende på 
storlek av enhet som testas och den potentiella risk som finns.  
 
Granskning görs även av både interna och externa revisorer och detta kräver 
att all information och dokumentation måste vara i sin ordning eftersom 
företaget annars får en bakläxa. En del av granskningen görs av revisorer 
från Parker i USA. Eftersom Parker i Borås är en ganska stor enhet och 
därmed anses vara en ”större risk” kan de utsättas för fler granskningar än en 
mindre enhet inom Parker. De går igenom den interna kontrollen för att 
verifiera att allt har gjorts på rätt sätt.  Om kontrollanterna hittar fel måste 
Parker förklara varför de uppstått och vad som ska göras åt dem för att 
förhindra upprepning. Problemet skall vara åtgärdat till ett bestämt datum 
med eventuell omtestning som följd. 
 
Beroende på bolagens storlek sker ett antal tester varje år. I mindre bolag 
sker det kanske bara ett test medan det i större bolag kan förekomma fler 
tester. Det är inget företag som undslipper kontroller.  

4.4   Övrig påverkan av SOX Sektion 404 
  
På grund av implementeringen av SOX anser respondenterna att 
verksamheten har blivit mer byråkratiskt som resultat av alla utökade 
kontroller. De tycker även att de har blivit begränsade i att göra saker snabbt 
och enkelt på grund av alla krav och regler som ställs och för att allt måste 
dokumenteras och godkännas av fler personer. En av många följder av detta 
är att beslut inte kan fattas lika snabbt som tidigare vilket har lett till att 
verksamheten har blivit mindre flexibel. Respondenterna är eniga om att de 
finansiella rapporterna har blivit mer tillförlitliga efter implementeringen av 
SOX. Dock anses förbättringarna vara marginella utan avgörande betydelse 
för tillförlitligheten. 
 
Parker växer genom att köpa upp mindre företag. Detta ingår som en viktig 
del i Parkers långsiktiga strategi. Alla företag inom koncernen måste leva 
upp till kraven som ställs i SOX. Följden av detta är att det efter 
implementeringen har blivit bättre likformighet mellan bolagen inom 
koncernen genom att bolagen bedöms och styrs på ett likartat sätt.  
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En av respondenterna påpekade även att SOX har sitt ursprung i amerikansk 
affärskultur, vilket innebär att de arbetar på ett annat sätt än hur vi gör i 
Sverige. Svensk bolagsstyrning litar av tradition mer på medarbetarna än vad 
amerikanska företag gör och i många fall får de anställda ta egna initiativ 
och arbeta under eget ansvar utan att formell dokumentering krävs. I 
samband med införandet av SOX har företaget kommit närmare en 
amerikansk tradition med ett arbetssätt som är mycket mer detaljerat och 
uppfattas som mer byråkratiskt av de anställda. De anställda sätter sig dock 
inte emot kraven och reglerna som SOX medför utan det är en lag och den 
måste helt enkelt accepteras. 

5. Analys 
 
I detta kapitel kopplar vi samman det empiriska resultatet som behandlas i 
kapitel 4 med den teori vi har lyft fram i kapitel 3.   

5.1  Implementering av SOX Sektion 404 
 
Den amerikanska lagen SOX tillkom år 2002 som en följd på de senaste 
årens många redovisningsskandaler i USA, där bland annat börsföretagen 
Enron och Worldcom var inblandade. Syftet med SOX är minska risken för 
både felaktig rapportering och bedrägerier samt bidra till ökad transparens, 
riskhantering och kontroll av verksamhetsprocesser för alla börsbolag 
(Bergknut, 2006). Att leva upp till kraven som ställs i SOX kan vara både en 
resurskrävande och smärtsam anpassning, särskilt om dokumentationen i ett 
tidigare skede har varit otydlig. Utifrån det empiriska materialet har vi fått 
uppfattningen att Parker redan innan implementeringen av SOX haft en god 
intern kontroll. Trots detta har införandet av SOX medfört ett stort och 
omfattande arbete som har tagit mycket tid och resurser i anspråk. Som 
empirin även bekräftar hade Parker några år innan implementeringen av 
SOX genomfört ett omfattande arbete där de noggrant gick igenom och 
dokumenterade alla processer. Detta medförde att det blev enklare för Parker 
att implementera kraven i SOX. Som Moeller (2004) även bekräftar i teorin 
blir det enklare för företagen att implementera kraven i SOX om de tidigare 
har haft en bra dokumentation av processerna.   

5.2 Intern kontroll för finansiell rapportering enligt CAVR 
 
Sektion 404 slår fast att företagsledningen är ansvarig för att upprätta ett 
system för intern kontroll som säkerställer kvalitet i den finansiella 
rapporteringen (Ernst&Young, 2006). COSO är den modell som har fått 
störst genomslagskraft för att öka kvalitén i den finansiella rapporteringen, 
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vilket även teorin bekräftar. Modellen tillämpas av många företag som ett 
ramverk för att nå upp till kraven som ställs i SOX. Utifrån det empiriska 
materialet vi erhållit har vi kommit fram till att Parker tillämpar en egen 
utarbetad modell baserat på COSO som huvudkontoret i USA har skapat för 
att säkerställa en god intern kontroll för tillförlitlig finansiell rapportering. 
Modellen heter CAVR och sätter den internationella nivån eller standarden 
för intern kontroll för finansiell rapportering över alla bolagen inom 
koncernen.  
 
För att leva upp till kraven som ställs i SOX är det enligt Moeller (2004) 
viktigt att företaget har en bra och välfungerande dokumentation av 
processerna. Tillämpningen av CAVR innebär att Parker måste dokumentera 
alla processer. Parkers verksamhet är indelat i 15 processer som kan påverka 
tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen, och som de grundligt har 
gått igenom och dokumenterat. För att öka tillförlitligheten i den finansiella 
rapporteringen måste enligt Moeller (2004) alla nyckelprocesser som kan ha 
inverkan på den finansiella rapporteringen i organisationen gås igenom och 
granskas. Utöver att Parker dokumenterar alla processer undersöker de dem 
regelbundet för att bli medvetna om vilka risker som kan tänkas uppstå. För 
att bedöma vad som kan gå fel och vilka potentiella risker som finns 
identifierar Parker ett antal nyckelkontroller i processerna. Dessa testas 
regelbundet.   

5.2.1 Test av intern kontroll  
 
För att utvärdera nyckelkontrollernas effektivitet krävs det testning (Moeller, 
2004). Tillförlitligheten i de finansiella rapporterna hos Parker ska öka 
genom att nyckelkontrollerna löpande testas av både interna och externa 
revisorer. Det kommer även oberoende personer som består av anställda från 
andra företag inom koncernen för att se hur testerna fungerar i praktiken och 
för att kontrollera att resultaten ser rätt ut. Regelbundna granskningar är 
viktigt för att säkerställa för omgivningen att inget fusk förekommer och att 
den interna kontrollen uppfyller sitt syfte. Fördel med oberoende 
granskningar är att det kan bidra till erfarenhetsåterföring inom koncernen 
och hjälpa till att sprida goda rutiner, ”best practice”. På Parker görs tester 
regelbundet där fokus är i de kritiska processerna, d v s de som kan ha störst 
påverkan på tillförlitligheten i de finansiella rapporterna.  
 
Enligt Moeller (2004) är uppgiften för granskarna att noggrant undersöka 
resultatet av den interna kontrollen och testerna. Om svagheter upptäcks 
skall åtgärder för att förbättra den interna kontrollen vidtas och en 
åtgärdsplan tas fram. Då fel upptäcks vid granskning hos Parker måste de 
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förklara varför de uppstått och vad som ska göras åt dem för att förhindra 
upprepning. Problemet måste även vara åtgärdat till ett bestämt datum.  

5.2.2 Krav på förändringar i IT – system  
 
Att efterleva de krav som Sektion 404 ställer på börsnoterade företag har 
visat sig vara en mycket omfattande uppgift. Sektion 404 slår fast att 
företagsledningen är ansvarig för att upprätta ett system för intern kontroll 
som säkerställer kvalitet i den finansiella rapporteringen (Ernst&Young, 
2006). För att nå upp till kraven som ställs i SOX har vi utifrån vårt 
empiriska material kommit fram till att Parker har fått införa nya IT – system 
med inbyggda kontroller för att leva upp till kraven i SOX. Kontrollerna 
skall förhindra att felaktig data kan läggas in i systemet, och som därmed 
kan få påverkan på den finansiella rapporteringen. Genom införande av nya 
IT – system har det blivit bättre ordning i verksamheten då det har minskat 
risken för omedvetna och medvetna slarv. Enligt en av respondenterna vi 
intervjuade har de nya IT – systemen lett till mindre differenser i den 
finansiella rapporteringen, vilket medfört att tillförlitligheten har ökat något. 
För att leva upp till kraven i SOX har Parker även infört fler 
behörighetsbegränsningar i IT – systemen. Detta skall minska risken för 
obehörig åtkomst till data samt eliminera risken för felaktiga transaktioner. 
IT – system som kräver att rätt data läggs in från början ska medföra skärpt 
arbete för de anställda och risken för slarv kan i och med det minimeras.  

5.2.3 Övrig påverkan av SOX Sektion 404 
 
Ytterligare en konsekvens av SOX är att Parker har fått genomföra tydligare 
ansvarsfördelning i verksamheten. Arbetsuppgifter som en person tidigare 
kunde göra måste numera fördelas på två personer för att eliminera risker för 
felaktiga transaktioner som kan ha påverkan på den finansiella 
rapporteringen. Numera får exempelvis inte samma person ha hand om både 
inköp samt mottagande av godset.  
 
Som det empiriska materialet bekräftar påverkas alla företag inom koncernen 
av kraven i SOX. Parker växer genom att köpa upp mindre företag. Genom 
att implementera kraven i SOX har det inneburit att det har blivit bättre 
likformighet mellan bolagen inom koncernen, då de bedöms och styrs på 
samma sätt. Det är möjligt att denna anpassning har inneburit ett ”lyft” för 
de mindre företagen inom koncernen då de tidigare inte har haft samma 
formella krav på intern kontroll. I och med denna standardisering kan det 
möjliggöra en bättre enhetlig intern kontroll för finansiell rapportering för 
alla bolag inom koncernen.  Mindre bolag har i regel inte samma formella 
krav på intern kontroll som större företag har. Genom implementeringen av 
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SOX kan möjligtvis brister i den interna kontrollen upptäckas snabbare för 
mindre företag inom koncernen då de numera måste följa samma stränga 
krav som de större bolagen inom koncernen.  

6. Slutsats och diskussion 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som studien har genererat till. 
Slutsatserna är en sammanställning av det empiriska materialet som är 
kopplat till vår frågeställning.  

6.1 Slutsatser  
 
Utgångspunkten för uppsatsen har varit följande problemformulering: 
 

• Hur påverkar Sarbanes Oxley Act Sektion 404 tillförlitligheten i den 
externa finansiella rapporteringen hos Parker Hannifin AB? 

 
Vi har kommit fram till att det har krävt en del förändringar hos Parker 
Hannifin AB för att leva upp till kraven som ställs i SOX Sektion 404. SOX 
har påverkat tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen genom bland 
annat införande av nya IT – system med inbyggda kontroller som förhindrar 
att felaktig data kan läggas in i systemet. Detta har lett till att det har blivit 
mindre differenser i den finansiella rapporteringen. Det har även infört 
tydligare ansvarsfördelning och fler behörighetsbegränsningar i IT – 
systemen i syfte att minska risken för obehörig åtkomst till data samt 
eliminera risken för felaktiga transaktioner. Genom tydligare 
ansvarsfördelning skall arbetsuppgifter som tidigare en person hade 
behörighet till att göra fördelas mellan två personer för att minska risken för 
felaktiga transaktioner som kan påverka tillförlitligheten i den finansiella 
rapporteringen.  
 
Vi har i undersökningen även kommit fram till att Parker i samband med 
anpassningen till SOX fått tillämpa en ny modell för intern kontroll för 
finansiell rapportering. Modellen heter CAVR. Genom tillämpningen av 
CAVR skall de säkerställa att kraven för intern kontroll för finansiell 
rapportering uppfylls. Genom att tillämpa CAVR dokumenteras alla 
processer verksamheten är indelad i. Parker har delat in verksamheten i 15 
processer som kan ha inverkan på den finansiella rapporteringen. Utöver 
dokumentering av processerna identifierar Parker risker i dessa som kan ha 
betydande påverkan av tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen. När 
dokumenteringen är klar och riskerna i processerna är identifierade testas 
riskbedömningen regelbundet med hjälp av ett testprotokoll. Detta 
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testprotokoll består av ett antal nyckelkontroller per process som regelbundet 
skall testas för att bedöma om systemet fungerar som det ska och stämmer 
mot den verkliga dokumentationen. Testerna utförs av interna och externa 
revisorer. Det kommer även oberoende personer från andra företag inom 
koncernen och testar så att allt står rätt till enligt dokumentationen. Upptäcks 
brister i processerna måste dessa åtgärdas inom ett bestämt datum. 

6.2 Avslutande diskussion 
 
Syftet med SOX är att öka tillförlitligheten i de externa finansiella 
rapporterna och minska risken för bedrägerier. Vi har utifrån vår 
undersökning hos Parker fått uppfattningen att tillförlitligheten i den externa 
finansiella rapporteringen efter implementeringen av SOX inte har 
förbättrats nämnvärt eftersom de redan innan implementeringen hade ett väl 
fungerande system för intern kontroll. Det visar att SOX hittills inte har 
inbringat några större fördelar för företaget. Ökade kontroller har i det stora 
hela skett på bekostnad av en mer byråkratisk och ineffektiv verksamhet.  
 
SOX är en direkt konsekvens av ett gäng redovisningsskandaler i USA, där 
bland annat Enron och WorldCom var inblandade och har således inneburit 
mycket arbete för företagen. Det finns en god tanke med SOX då lagen är till 
för att lösa ett aktuellt problem. Genom att tillämpa reglerna i SOX kan 
säkerligen möjligheterna för fusk minska, men aldrig helt elimineras. Vi 
anser att det är tveksamt om detaljstyrning är det rätta tillvägagångssättet att 
minska risken att skandaler i fortsättningen sker. De som vill begå brott kan 
alltid kringgå lagen och hitta kryphål för att begå brott. För att få en bra 
intern kontroll för finansiell rapportering anser vi att etik bör vara minst lika 
viktigt som interna kontroller. Etik måste genomsyra hela företaget, då även 
det bästa kontrollsystemet kan kringgås om etiken brister hos personalen. 
 

7. Förslag på fortsatt forskning 
 
Detta kapitel innefattar förslag på vidare forskning inom ämnet. 

7.1 Förslag på fortsatt forskning  
 
• Då vi i uppsatsen endast har utgått från ett företag kan ett förslag på 

fortsatt forskning vara att göra en jämförelse mellan fler svenska 
företag som tillämpar kraven i SOX för att kunna dra en mer 
generell slutsats om SOX påverkan på tillförlitligheten i den externa 
finansiella rapporteringen. 
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• Ett annat förslag på fortsatt forskning är att göra fördjupade studier i 

utformningen av nyckelkontroller i det interna kontrollsystemet för 
att utröna om de verkligen uppfyller sitt syfte. 
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Bilaga 1 
 
1. Intervjufrågor 
 

 Namn? 
 Vad har du för befattning? 
 Vad är ditt ansvarsområde och vad har du för arbetsuppgifter? 
 Hur kom du i kontakt med Sarbanes Oxley Act? 
 Vad har du för utbildning inom Sarbanes Oxley Act? 

 
När införde Ni implementering av SOX 404? 
Uppstod det några problem i samband med införandet av SOX 404? 
 
Använder ni COSO – modellen eller någon annan modell för att leva upp till 
kraven i SOX 404? 
 
Hur säkerställer ni att den interna kontrollen fungerar? 
 
Vilka skulle du säga är de positiva och negativa konsekvenserna efter 
implementeringen av SOX 404? Om man sätter ovanstående i relation till 
varandra – överväger det positiva det negativa? 
 
Vad kunde ha gjorts bättre i implementeringen av SOX 404? 
 
Vilka förändringar tvingades ni göra i samband med implementeringen av 
SOX 404? Vilka var de största förändringarna? 
 
Var det en stor omställning för företaget att implementera kraven i SOX 
404? 
 
Hur påverkar SOX 404 tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen hos 
Parker Hannifin AB? 
 
Anser ni att de externa finansiella rapporterna har blivit mer tillförlitliga 
efter implementeringen av SOX 404? 
 
Hur påverkar IT den interna kontrollen? 
 
Har IT - systemen ändrat på grund av implementeringen av SOX 404? 
 
Anser Ni att det blir kulturkrock att införa Amerikanska krav i Sverige? 
Finns det några konflikter mellan svensk lagstiftning och SOX? 

 



Tror ni att förtroendet för marknaden kommer att öka genom att efterfölja 
kraven i SOX?

 



Bilaga 2 
 
2. Förkortningslista  
 
CEO – Chief Executive Officer 
 
CFO – Chief Financial Officer 
 
CIO – Congress of Industrial Organizations 
 
COSO – The Committee of  Sponsoring Organisations of the Treadway 
Commission 
 
IT – Information technology  
 
NYSE – New York Stock Exchange 
 
PCAOB - Public Company Accounting Oversight Board 
 
SEC –  Securities and Exchange Commission 
 
SOX – Sarbanes Oxley Act 
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