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Sammanfattning 
Sarbanes Oxley-Act är en amerikansk redovisningslag som antogs år 2002. Lagen var en 
reaktion på de många redovisningsskandaler som skakade världen i början av 2000-talet, samt 
det enorma börsraset som blev en följd av att IT-bubblan sprack år 2002. Syftet med lagen var 
att skydda aktieägarna samt att återuppbygga förtroendet för den finansiella marknaden. 
Lagen påverkar inte bara amerikanska företag utan även utländska företag som är registrerade 
på den amerikanska börsen. Lagens detaljrikedom och omfattning skapade många reaktioner 
och främst är det sektion 404, utvärdering av den interna kontrollen, som har skapat debatt. 
Då tidigare forskning främst fokuserat på implementeringen och för- och nackdelar med 
lagen, vill vi undersöka hur arbetssättet ser ut idag. Problemområdet mynnar ut i följande 
problemformulering: Hur ser tillämpningen av SOX 404 ut idag och hur upplever företag och 
konsulter att arbetet med att utvärdera den interna kontrollen har förändrats sedan 
implementeringen? 
 
För att studera vårt problem har vi gjort sex semistrukturerade telefonintervjuer. Fyra av 
intervjuerna var med nyckelpersoner på företag som berörs av eller har berörts av SOX. För 
att komplettera intervjuerna med företagen, har vi även intervjuat två konsulter som arbetar 
med rådgivning inom SOX. I utformandet av vår studie har vi utgått från teorier som vi sedan 
har testat empiriskt. Genom att tolka våra respondenters upplevelser och deras sociala 
verklighet vill vi urskilja tendenser i hur arbetssättet har förändrats och därmed bidra till den 
befintliga forskningen. Vi har således mestadels anammat en kvalitativ forskningsstrategi. 
 
Vår teoretiska referensram bygger på teorier som är hämtade från forskningen om SOX. 
Kapitlet inleds med redogörelse för lagen och sektion 404, dess konsekvenser samt de 
normgivande organen SEC och PCAOB. De två organen har nyligen gett ut nya riktlinjer och 
en ny revisionsstandard som är mer riskbaserade. Nästa avsnitt behandlar utvärderingen av 
den interna kontrollen. Här presenteras COSO-modellen som används för utvärdering av 
internkontrollen. Avslutningsvis har vi ett avsnitt om risk där vi beskriver effekterna av SEC:s 
och PCAOB:s nya riktlinjer. Top-down-perspektivet jämförs med bottom-up-perspektivet och 
konsekvenserna av en ökad standardisering beskrivs.   
 
Resultatet är uppdelat på fyra olika områden, den nya lagens effekter, COSO, utvärdering av 
den interna kontrollen i praktiken och top-down-perspektivet. I varje område presenteras 
respondenternas åsikter samt en analys där vi jämför de empiriska resultaten med tidigare 
forskning och ramverk. Våra respondenter är eniga om att SOX har bidragit till att 
internkontrollen har hamnat i rampljuset och att den därigenom har förbättrats. När lagen 
infördes testade företagen i princip alla kontroller för att vara säkra på att uppfylla lagens 
krav. SOX-arbetet blev därför resurskrävande och i många fall tog företagen hjälp från 
konsulter. Arbetssättet har förändrats och idag har konsultanvändandet minskat. Alla våra 
respondenter använder sig av COSO-modellen i utvärderingen av den interna kontrollen. För 
att utvärdera den interna kontrollen identifierar företagen både övergripande kontroller och 
transaktionskontroller. Huvudkontoret gör även ett urval av vilka bolag och nyckelkontroller 
som ska testas. Urvalet baseras på en riskbedömning och endast de mest riskfyllda bolagen 
och nyckelkontrollerna testas, till skillnad från tidigare då samtliga testades. Företagens 
tillvägagångssätt med att utvärdera den interna kontrollen har således förändrats sedan 
implementeringen. Utvecklingen som våra respondenter beskriver tyder på att det har skett en 
rörelse från ett bottom-up-perspektiv till ett top-down-perpektiv vilket innebär en högre grad 
av standardisering då antalet nyckelkontroller reduceras. 
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en problembakgrund där vi redogör för bakomliggande orsaker till varför 
vårt problem är intressant att studera. Vi anser att detta bidrar till en förståelse för 
problemets natur. Problembakgrunden mynnar därefter ut i ett problem. Syftet med studien 
beskrivs med hjälp av tre delsyften och slutligen presenteras det perspektiv studien är skriven 
utifrån samt de begränsningar som existerar. 
 

1.1 Problembakgrund 
Det har nu snart gått sex år sedan den amerikanska federala Sarbanes-Oxley Act-lagen, även 
kallad SOX, infördes. Lagen har sedan dess varit omdebatterad. Den har både hyllats och 
kritiserats.1 Början av 2000-talet kantades av en rad redovisningsskandaler som kom att skaka 
hela världen. Listan över företag som blåste upp omsättningssiffror, sysslade med 
insiderhandel och på andra sätt vilseledde marknaden kan göras lång. Enron, Worldcom och 
Xerox är exempel på några av de skandalomsusade företagen. Samtidigt var förhållandet på 
aktiemarknaden turbulent. När IT-bubblan sprack år 2002 hade Nasdaq-börsen rasat 80 
procent på två år och aktieägarnas förtroende för finansmarknaden var satt i botten. Lagen var 
således både en reaktion på de många redovisningsskandalerna och det enorma börsraset. 
Främsta anledningen till att SOX infördes var för att skydda aktieägarna och återigen öka 
förtroendet för aktiemarknaden. SOX implementerades den 30 juli 2002 och har fått sitt namn 
efter senatorn Paul Sarbanes och kongressmannen Michael G. Oxley.2 
 
Trots att SOX är en amerikansk lag påverkas även svenska och andra utländska företag av 
dess bestämmelser. Alla företag som rapporterar till SEC omfattas av lagen. Detta innefattar 
alla företag som är noterade på den amerikanska börsen, exempelvis Nasdaq och Nyse, samt 
de företag som börjat erbjuda värdepapper till en stor krets i USA.3 Som tidigare nämnts 
skapades SOX år 2002 men började först gälla år 2004 för amerikanska bolag. Icke-
amerikanska bolag som berörs av SOX har från och med år 2006 följt regelverket.4 Exempel 
på svenska företag som påverkas är Eriksson, Electrolux och Autoliv.5 
 
Ett fundamentalt argument mot att SOX tillämpas identiskt i både amerikanska och icke-
amerikanska bolag, är att det förutsätter att de problem som lagen reglerar är desamma i olika 
länder. Lagen tar inte hänsyn till landsspecifika bestämmelser som kan vara minst lika 
välfungerande som SOX:s regler, vilket får till följd att de utländska företagen får ett 
merarbete jämfört med de amerikanska företagen.6 En stor skillnad mellan den amerikanska 
och europeiska kulturen är synen på detaljreglering. I europeiska bolag ligger fokus på 
helheten och beslut tas utifrån principer och bedömningar, medan amerikanska bolag har ett 
större fokus på detaljgranskning.7 
 

                                                 
1 Montana John, The Sarbones-Oxley Act five years later, Information Management, Journal Nov/Dec, 2007, Vol 
41, Issue 6, s 48ff  
2 Ny juridik, 2002, 1:03, s 7-18 
3 Tufvesson Shuck M & Nystrand J, Finansiell expert enligt Sarbanes-Oxley – Vad innebär det för svenska 
bolag, Balans, nr 10, 2002, s 32f 
4 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=545810, 2008-02-20, kl 23.05 
5 Ny juridik, s 10 
6 Ibid, s 10f 
7 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=545810, 2008-02-21, kl 11.24 
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SOX är en ramlag som kräver ytterligare riktlinjer för att lagen ska kunna tillämpas av 
företagen på rätt sätt.8 Huvudsyftet är att säkerställa att företagens finansiella information är 
sanningsenlig och överensstämmer med verkligheten. Detta skulle ske genom strängare krav 
på redovisningen och annan information till aktiemarknaden, högre krav på revisorns 
oberoende och professionalism, tydliga interna strukturer inom bolaget för revision och 
information, samt hårda straff för brott mot SOX-lagen.9 Lagen kan bidra till en ökad insyn i 
företagens finansiella rapportering, etiskt affärsbeteende och en ökad medvetenhet hos 
ledningen om väsentlig information som påverkar företagets intressenter. SOX-lagen är 
uppdelad i elva olika titlar som i sin tur består av 66 sektioner.10 Titel nummer fyra inrymmer 
en av de kortaste men mest omdiskuterade sektionerna, det vill säga sektion 404 – 
Management assessment of internal controls.11 Sektion 404 kräver i korta drag att ledningen 
måste se till att det finns adekvata interna kontroller för att trygga den finansiella 
rapporteringens riktighet.12 Därutöver innehåller denna sektion krav på att både ledningen och 
de externa revisorerna ska intyga de interna kontrollernas riktighet.13 
 
När SOX infördes såg de berörda företagen detta som ett enormt projekt med avsaknad av mål 
och tydliga riktlinjer. Lagens otydlighet gjorde att företagen gjorde allt och lite till för att 
säkerställa att kraven i lagen uppfylldes.14 Det var framförallt sektion 404 som orsakade 
huvudbry hos företagen. Den har varit en av de mest kostsamma sektionerna för företagen att 
genomdriva. Det är också en sektion som har tagit stor tid i anspråk för företagen att både 
implementera och tillämpa.15 Sektion 404 ställer höga krav på dokumentering, testning och 
bedömning av de interna kontrollerna.16 Många företag upplevde att arbetet blev alltför 
komplext och icke-standardiserat och menade att kostnaden översteg nyttan.17 
 
Företag har allt sedan implementeringen kritiserat SOX för att vara alltför resurskrävande. Det 
är idag sex år sedan de stora redovisningsskandalerna och det stora börsraset urgröpte 
förtroendet för finansmarknaden.18 Det har skett stora förändringar på finansmarknaden sedan 
dess och gårdagens regler måste anpassas till dagens verklighet. Vad som behövs nu är inte 
fler regler och standarder utan en tydligare samstämmighet för vad de regler som redan finns 
faktiskt innebär. 19 Det finns således ett behov av att göra SOX mer användarvänligt. De två 
kontrollorganen, SEC U.S. Securities and Exchange och PCAOB The Public Company 
Accounting Oversight Board har bemött kritiken och försökt blidka negativa kritiker.20  SEC 
har gett ut riktlinjer, Management’s Report on Internal Control over Financial Reporting, 
som förenklar arbetet med SOX, tydligare tangerar de uppsatta målen samt bidrar till ett mer 
riskbaserat synsätt.21 PCAOB kompletterar SEC:s riktlinjer med den nya revisionsstandarden 

                                                 
8 Ny juridik, s 7-18 
9 Svernlöv C, B:son Blomberg E, Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på redovisningsskandalerna, Balans 
1/2003 s 23-27 
10 McNally J.S, The year of internal control: The clock is ticking for Sarbanes-Oxley Compliance, Pennsylvania 
CPA Journal. Pennsylvania Institute of CPA:s, 2004, Vol 75:1, s1 
11 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=983772, 2008-02-19, kl 15:40 
12 http://www.pcaobus.org/About_the_PCAOB/Sarbanes_Oxley_Act_of_2002.pdf, 2008-09-28 kl 17:50 
13 McNally J.S, The year of internal control: The clock is ticking for Sarbanes-Oxley Compliance,  s1f 
14 Nyström A, Bättre koll på finanserna, Kvalitetsmagasinet, 2005, nr 3, s 16f  
15 Swartz N, Is the end of SOX near? Information Management Journal, Mar/Apr 2007, Vol 41, Issue 2, s 24f 
16 McNally J.S, The year of internal control: The clock is ticking for Sarbanes-Oxley Compliance, s 1 
17 Marshall J, Compliance costs halt savings gains, Financial Executive, Dec 2007, Vol 23, Issue 10, s 49 
18 Ny juridik, 2002, 1:03, s 7-18 
19 Mccollum T, Reducing Complexity, Internal auditor, Dec 2007, Vol 64, Issue 6, s 57f  
20 Swartz N, Is the end of SOX near?  s 24 
21 C Verchoor C, 404 Guidance: Real change or just window dressing, Strategic Finance, Feb 2007, Vol 88, 
Issue 8, s 21 
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nummer 5, benämnd AS5, som implementerades år 2007. Den nya standarden fokuserar på 
högriskområden och förenklar revisorns arbete genom att eliminera onödiga steg i 
revisionsprocessen.22 Vissa undersökningar tyder på att företagen idag upplever att 
kostnaderna kring sektion 404 har minskat och mycket pekar på att arbetet med tillämpningen 
av SOX har rationaliserats som en effekt av SEC:s och PCAOB:s nya riktlinjer.23 
 
Med hänsyn till den, i huvudsak, negativa syn på SOX 404 som komplex, icke-standardiserad 
och oerhört resurskrävande, anser vi att det ligger i tiden att närmare undersöka hur arbetet 
med tillämpningen av sektionen har förändrats sedan implementeringen. De studier vi hittills 
har kommit i kontakt med, som behandlar denna sektion, rör främst implementeringen och 
dess påverkan på internkontroll och internrevision. Vi har märkt att det finns ett empiriskt hål 
i den befintliga forskningen gällande hur arbetet ser ut idag, några år efter införandet av lagen, 
i och med de nya riktlinjerna från SEC. En kvalitativ metod ger oss möjligheten att på djupet 
granska hur nyckelpersoner i företagen och konsulter på revisionsbyråer upplever och anser 
att arbetssättet har ändrats och vilka för- och nackdelar som är förknippade med detta.  
 

1.2 Problem 
Vår problembakgrund mynnar ut i följande problem: 
Hur ser tillämpningen av SOX 404 ut idag och hur upplever företag och konsulter att arbetet 
med att utvärdera den interna kontrollen har förändrats sedan implementeringen? 
 

1.3 Syfte 
Huvudsyfte: Med denna uppsats vill vi bidra till den befintliga forskningen inom SOX 404 
genom att skapa en djupare förståelse för hur företagens arbetssätt med sektionen ser ut idag, 
några år efter implementeringen, och vilka följder det får. 
 
Delsyfte 1: Redogöra för vad SOX 404 innebär för företagen samt belysa olika 
problemområden. 
 
Delsyfte 2: Diskutera om tillämpningen av SOX 404 har förändrats och huruvida de nya 
riktlinjerna från SEC och PCAOB har rationaliserat arbetsprocessen. 
 
Delsyfte 3: Analysera och värdera hur företagen ser på en ökad standardisering i arbetet med 
tillämpningen av SOX 404. 
 

1.4 Perspektiv 
Vi vill klargöra från vilket perspektiv vi i denna uppsats utgår ifrån. Detta eftersom att hela 
inriktningen på uppsatsen samt resultatet av den empiriska undersökningen påverkas av det 
perspektiv som använts.24 
 

                                                 
22 Fogleman S L, Peterson B H, Heninger W G & Romney B M, Opportunity detected, Journal of Accountancy, 
Dec 2007, Vol 204, Issue 6, s 64  
23 Mccollum T, Reducing Complexity, s 58 
24 Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, 
Lund, 1999, s 62-63 

6 
 



 

7 
 

Syftet med SOX är öka förtroendet för aktiemarknaden genom att lagen ställer höga krav på 
företagens finansiella rapportering. Lagen riktar sig således till företagens intressenter för att 
de ska kunna lita på att företagens siffror är tillförlitliga. För att öka tillförlitligheten ställer 
sektion 404 höga krav på den interna kontrollen för finansiell rapportering. Det får till följd att 
arbetssättet inom många företag har förändrats då den interna kontrollen har behövts 
förbättras eller åtminstone i högre utsträckning dokumenteras och utvärderas. Denna 
förändring påverkar alla anställda inom företaget som på ett eller annat sätt har en anknytning 
till att rätt siffror presenteras i den finansiella rapporteringen. Ansvaret för utvärderingen 
ligger dock hos styrelsen och företagsledningen och det är även där kunskapen om lagen 
finns. Därför anser vi att en naturlig följd blir att undersöka vårt problem utifrån deras 
verklighet. För att skapa en tillförlitlig bild av hur företagens arbetssätt med SOX 404 har 
förändrats, har vi även valt att intervjua två konsulter eftersom de har erfarenhet av många 
olika företag. Det faktum att vi intervjuar konsulter påverkar inte att vi väljer att studera 
problemet utifrån styrelsens och företagsledningens perspektiv. Vi ser snarare konsulternas 
åsikter som ett berikande inslag och ett komplement till företagens åsikter.  
 

1.5 Begränsningar 
Vi har valt att endast intervjua företag som har kontor i Sverige. Dessa företag kan både vara 
svenska och utländska, gemensamt för våra utvalda företag är att de alla berörs eller berördes 
av SOX. Vi har således en geografisk begränsning både vad det gäller valet av företag och 
revisionsbyråer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Teoretisk metod 
Detta kapitel beskriver vårt ämnesval, vår förförståelse samt våra metodologiska val av 
vetenskapssyn, angreppssätt, ontologiska frågeställningar samt forskningsstrategi. Våra val 
påverkar uppsatsens utformning och resultat. Vi beskriver även vår litteratursökning och i det 
avslutande avsnittet utvärderar och granskar vi våra källor. 
 

2.1 Ämnesval 
Vårt intresse för Sarbanes-Oxley Act väcktes redan under arbetet med vår kandidatuppsats 
som behandlade en av de nya revisionsstandarderna. Vi blev medvetna om att lagen har haft 
stor betydelse för utformandet av företagens interna kontroller och att lagen väckt 
uppståndelse världen över. I ett tidigt skede bestämde vi att vi ville skriva vår uppsats på 
uppdrag. Vi kontaktade GE Capital Solutions för att få hjälp med idéer på aktuella 
problemområden och vi fick då förslaget att skriva om SOX 404, vilket är den sektion inom 
SOX som behandlar internkontroll. Då befintliga teorier främst behandlar de problem som 
implementeringen av SOX medförde, ansåg vi att det var viktigt att hitta en ny infallsvinkel 
på problemet. Vår handledare på GE gav oss förslaget att undersöka hur företag upplever att 
tillämpningen av SOX 404 har förändrats för att bli mer resurseffektiv och vad detta får för 
konsekvenser. 
  

2.2 Förförståelse 
En forskares föreställning och erfarenheter, såväl teoretiska som praktiska, inom området där 
forskningen bedrivs, kallas förförståelse. Förförståelsen är inte beständig utan förändras i takt 
med forskningsprocessen.25 Varje människa har under sitt liv influerats av olika betingelser 
och redan innan studien har inletts besitter forskaren en förförståelse om ämnet som kan 
komma att påverka studiens resultat.26 Förförståelsen är av central betydelse då den 
genomsyrar hela tolkningsprocessen. Det är därför viktigt att deklarera personliga erfarenheter 
som kan ha inflytande på uppsatsen.27   
 
Under arbetet med denna uppsats har diskussioner gällande tolkningar av teori och våra 
empiriska resultat varit vanligt förekommande. Dessa diskussioner ser vi som ett givande 
inslag i vårt uppsatsarbete då de bidrar till en mer korrekt tolkning av teorier och våra 
empiriska data. Under vår tid på universitetet har vi läst samma kurser och även skrivit 
kandidatuppsatsen tillsammans. Därför anser vi att vår teoretiska förförståelse i det närmaste 
är samstämmig. Den består främst av de teorier om internkontroll som vi kom i kontakt med 
under arbetet med vår kandidatuppsats. Vi har även berört området i tidigare kurser, även om 
det först var under uppsatsarbetet som vi fick kännedom om vilka problem som är 
förknippade med internkontroll. Även SOX har berörts, men på ett översiktligt plan, i tidigare 
redovisningskurser och vi kom även i viss mån i kontakt med lagen under skrivandet av 
kandidatuppsatsen. Vi anser dock att de kunskaper vi besitter inom detta område är alltför 
begränsade för att ha något direkt inflytande över vår studie som behandlar ett så pass snävt 
och dagsaktuellt område inom SOX. Vår förförståelse gällande den interna kontrollen kan 
komma att påverka denna studie då vi redan besitter teoretiska kunskaper inom området. Vi 
har tidigare studerat internkontroll utifrån revisorns perspektiv men kommer i denna studie 

                                                 
25 Olsson H & Sörensen S, Forskningsprocessen, Liber AB, Stockholm, 2007 (andra upplagan), s 64 
26 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn. Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1997, s 151 
27 Olsson H & Sörensen S, Forskningsprocessen, s 64 
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främst att betrakta den interna kontrollen med ledningens glasögon och därför är vår 
förförståelse inte lika djupt förankrad. Våra kunskaper kan dock innebära att vi har 
förutfattade meningar om hur den interna kontrollen ser ut och vilka vanliga problemområden 
som finns utifrån revisorns perspektiv. Detta kan leda till att vi stirrar oss blinda på områden 
vi tror viktiga och att det i sin tur påverkar vår empiriska undersökning och tolkningen av 
resultaten. Det faktum att vi har en del teoretisk kunskap inom området behöver dock inte 
nödvändigtvis ha en negativ inverkan på studien. Då vi i dagsläget har kunskaper inom 
området kan det öka studiens kvalitet. Vi kan lättare ta till oss teorier om internkontroll som 
underbygger den kunskap vi redan besitter. Dessutom tror vi att detta kommer att bidra till en 
mer djupgående analys och diskussion då våra förkunskaper gör att vi har lättare att förstå 
våra respondenters svar.  
 
Vår praktiska förförståelse skiljer sig åt då en av oss i sitt arbete på GE Capital Solutions, vår 
uppdragsgivare, har kommit i kontakt med SOX i det dagliga arbetet. Denna erfarenhet 
kommer inte att påverka den här studiens resultat i någon nämnvärd utsträckning då den syftar 
till att öka förståelsen för hur arbetet med SOX har förändrats utifrån ledningens perspektiv 
och inte medarbetarens. Den praktiska förförståelsen var dock av betydelse för vårt val av 
ämne då vi kom till insikt att SOX var ett aktuellt ämne.  
    
Denna uppsats skrivs, som vi tidigare nämnt, på uppdrag åt GE Capital Solutions i Sverige. 
Vår uppdragsgivare har kommit med förslag på aktuella områden inom SOX, men vi har 
själva fått bestämma hur vi vill utforma studien. Vi anser därför inte att det faktum att vi 
skriver på uppdrag har någon signifikant inverkan på vår studie. Medvetenheten om att vi 
besitter en viss förförståelse om ämnet gör att vi måste inta ett kritiskt förhållningssätt i hela 
studien. I stället för att undertrycka vår förförståelse vill vi bygga vidare på de kunskaper och 
erfarenheter vi redan har. 
 

2.3 Kunskapssyn 
Vad som anses vara godtagbar kunskap inom ett område beror på forskarens kunskapssyn. De 
två mest framträdande synsätten inom vetenskapsteorierna är positivism och hermeneutik.28 
Den kunskapssyn forskaren använder sig av kommer att få ett stort inflytande över studien. 
Val av kunskapssyn påverkar både verklighetssynen och vilka undersökningsmetoder som 
används.29  
 
Positivism innebär att forskaren ser en sann verklighet och grundar sina antaganden på fakta, 
vilket medför att neutralitet och objektvitet blir två viktiga hörnstenar inom positivismen.30 
Positivismen är en naturvetenskapligt inriktad kunskapsteori som vid studiet av den sociala 
verkligheten använder sig av naturvetenskapliga metoder. Endast sådana företeelser som 
sinnena förnimmer anses vara riktig kunskap inom positivismen.31 Till skillnad från det 
positivistiska synsättet menar hermeneutiken att någon sann verklighet inte existerar.32 
Hermeneutiker ser ingen vinst i kvantifierbara fakta. De vill istället tolka och förstå olika 

                                                 
28 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber Ekonomi, Malmö, 2005, s 27 
29 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik, s 151 och 329ff 
30 Patel Runa & Tebelius Ulla, Grundbok i forskningsmetodik: Kvalitativt och kvantitativt, Studentlitteratur, 
Lund, 1987, s 28-32 
31 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 26f 
32 Johansson-Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, 1993, s 39 
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situationer för att få förståelse för helheten. Förförståelsen har stor betydelse och ses som en 
tillgång för att förstå respondentens sociala verklighet.33 
 
Vi sluter oss till det hermeneutiska synsättet då utgångspunkten i vår studie är att tolka 
företagens och revisorernas svar. Vår studie kommer således att baseras på våra respondenters 
subjektiva värderingar. Objektivitet är inte eftersträvansvärt inom hermeneutiken och vårt 
fokus kommer därför snarare att ligga på att eftersträva en hög trovärdighet genom att 
kontinuerligt diskutera frågeställningar gällande relevans och tolkning.  
 

2.4 Angreppssätt 
Förhållandet mellan teori och empiri kan beskrivas med hjälp av två olika angreppssätt, 
deduktion och induktion. Det vetenskapliga arbetet präglas allt som oftast av något av de två 
angreppssätten. I verkligheten är förhållandet mellan teori och empiri något mer komplext. 
Deduktion och induktion bör därför ses som föränderliga tendenser än som låsta 
inriktningar.34 
 
Deduktion innebär att forskaren koncentrerar sig på arbetet före genomförandet av den 
praktiska undersökningen. Metoden och planeringen av det empiriska tillvägagångssättet är 
således i fokus.35 Det deduktiva angreppssättet syftar till att utifrån den befintliga teorin skapa 
hypoteser som sedan verifieras eller falsifieras genom den empiriska undersökningen. Trots 
att forskaren huvudsakligen använder sig av ett deduktivt angreppssätt kan det finnas 
induktiva inslag då de hypoteser som bekräftas eller förkastas eventuellt kan bidra till att 
teorierna revideras. Vid en deduktiv ansats är objektiviteten i fokus, då den befintliga teorin 
utgör grunden för forskningen. Fördelen med detta är att studien inte påverkas av forskarens 
subjektiva antaganden. En nackdel är dock att nya infallsvinklar, som kan komma att vara 
intressanta för studiens fortgång, förbises.36 
 
Det induktiva angreppssättet är teorigenererande. Forskaren utgår från det empiriska 
materialet och drar generaliserbara slutsatser som skapar nya teorier.37 När en forskare 
använder sig av ett induktivt angreppssätt utgår denne från sina observationer och kan således 
inte planera forskningsarbetet på samma sätt som vid en deduktiv ansats. Huvuddelen av 
arbetet sker efter att all data har blivit insamlad.38 Fördelen med ett induktivt angreppssätt är 
att nya rön kan upptäckas då forskaren inte är låst vid befintliga teorier. Faran är dock att 
forskarens egna idéer och åsikter färgar studien i alltför stor utsträckning.39  
 
Det är inte heller så enkelt att forskaren antingen är helt och hållet deduktiv eller induktiv. I 
verkligheten pendlar ofta forskaren mellan att gå från teori till empiri och från empiri till 
teori.40 Ett tredje angreppssätt som ligger mittemellan det deduktiva och induktiva är den 

                                                 
33 Patel R & Davidson B, Forskningsmetodikens grunder – Att planera genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, Lund, 2007, (tredje upplagan), s 28ff 
34 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 25 
35 Johansson-Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s 55-59 
36 Patel R & Davidson B, Forskningsmetodikens grunder – Att planera genomföra och rapportera en 
undersökning, s 23f 
37 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 23ff och s 40 
38 Johansson-Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s 55-59 
39 Patel R & Davidson B, Forskningsmetodikens grunder – Att planera genomföra och rapportera en 
undersökning, s 24 
40 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 25 
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abduktiva slutledningsformen. Den visar på hur forskaren växlar mellan att utgå från teorier 
och upptäckter i verkligheten.41 
 
Denna uppsats har främst tendenser av det deduktiva angreppssättet, då vi har utgått från 
befintlig forskning inom vårt ämnesområde. Vi har läst in oss på ämnet och uppmärksammat 
aktuella problemområden som vi sedan testar empiriskt. Då förberedelserna inför 
datainsamlingen har varit en central del i vårt arbete har vi ett tydligt metodfokus, vilket även 
det tyder på deduktiva tendenser. Det vi vill uppnå med denna studie är dels att verifiera eller 
falsifiera de av oss utvalda teorierna, men även att revidera och skapa nya teorier utifrån våra 
empiriska data. På det sättet har slutfasen i vår forskningsprocess ett inslag av induktion.  
 

2.5 Ontologisk inriktning 
Det finns två sätt att se på frågor som rör ontologi, det vill säga de sociala tingens art eller 
natur. Dessa två synsätt är objektivism och konstruktionism. Det förstnämnda synsättet visar 
att det finns en yttre verklighet som de sociala aktörerna inte kan påverka. Det andra synsättet 
innebär att verkligheten är under ständig förändring och att den kan påverkas av de sociala 
aktörerna.42  
 
Vi anser att våra respondenter kan påverka sin egen verklighet och att både individ, 
organisation och kultur befinner sig under ständig förändring. Vi sluter oss således till 
konstruktionismen. 
 

2.6 Forskningsstrategier 
De två centrala forskningsstrategierna är den kvantitativa och den kvalitativa. Uppdelningen 
mellan de två forskningsstrategierna beror av hur forskaren väljer att generera, bearbeta och 
analysera det insamlade materialet.43  
 
Tyngdpunkten i ett kvalitativt tillvägagångssätt ligger på att tolka och förstå den sociala 
verkligheten.44 Forskaren vill skapa sig en helhetsbild av varje situation för att kunna 
avspegla verkligheten så som den är, vilket bidrar till en djupare förståelse för ämnet.45 En 
kvalitativ studie har några typiska karaktärsdrag. Det är viktigt att en kvalitativ forskare 
besitter de egenskaper som krävs för att kunna förstå sina respondenter, genom att betrakta 
omvärlden utifrån deras perspektiv. I kvalitativ forskning är beskrivningar och förklaringar är 
av stor vikt för att nå en ökad kontextuell förståelse av det empiriska materialet. Kvalitativa 
studier kännetecknas ofta av att tonvikten ligger på förändring och utveckling över tid. För att 
uppnå detta ställs höga krav på flexibilitet och ett ostrukturerat tillvägagångssätt är att föredra. 
Dessa två faktorer gör det enklare att se nya intressanta infallsvinklar.  Den huvudsakliga 
kritiken mot kvalitativ forskning är att den är subjektiv, svår att replikera samt att den inte kan 
generaliseras utanför problemområdets gränser. Det kan dessutom vara svårt att fastställa hur 
studien har utförts och kvalitativa studier har ofta en bristande transparens.46 
 
                                                 
41 Olsson H & Sörensen S, Forskningsprocessen, s 32f 
42 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 33f 
43 Patel R & Davidson B, Forskningsmetodikens grunder – Att planera genomföra och rapportera en 
undersökning, s 14 
44 Widerberg Karin, Kvalitativ forskning i praktiken, Studentlitteratur, Lund, 2002, s 15 
45 Olsson H & Sörensen S, Forskningsprocessen, s 63 
46 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 312-320 
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Till skillnad från den kvalitativa studien fokuserar den kvantitativa på det mätbara och 
kvantifierbara. Kvantitativa studier är mer eller mindre standardiserade för att kunna 
generalisera resultaten från det insamlade materialet.47 Även den kvantitativa studien har 
några typiska kännetecken. Mätning, kausalitet, generalisering och replikation är viktiga 
hörnstenar inom den kvantitativa forskningen. Den kvantitativa forskningen kritiseras för att 
anta att verkligheten är statisk, att forskaren i för stor utsträckning förlitar sig på 
mätprocedurer och dess resultat samt att naturvetenskapliga modeller används för att beskriva 
den sociala verkligheten.48 
 
En kvalitativ strategi förknippas allt som ofta med en positivisk kunskapssyn och ett deduktivt 
angreppssätt medan en kvantitativ strategi allt som ofta hör samman med en hermeneutisk 
kunskapssyn och ett induktivt angreppssätt.49 Trots en till synes distinkt uppdelning mellan 
kvantitativ och kvalitativ forskning finns inget direkt motsatsförhållande mellan de två 
strategierna. I den enklaste av världar skulle en uppdelning mellan renodlat kvalitativa och 
kvantitativa strategier vara möjlig, men verkligheten är mer komplex än så och metodläran 
blir i praktiken lika svårtolkad som den verklighet den beskriver. Precis som vid deduktion 
och induktion bör också forskningsstrategierna ses som tendenser snarare än låsta val. 50 
 
 

 Forskningsstrategi 
 Kvantitativ Kvalitativ 
Angreppssätt 
 
Kunskapssyn 
 
Ontologisk inriktning 

Deduktiv 
 
Positivism 
 
Objektivism 

Induktiv 
 
Hermeneutik 
 
Konstruktionism 

 
Tabell 1: Kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi 

Källa: Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 40 
 
För att använda sig av en renodlad kvalitativ forskningsstrategi krävs att samtliga kriterier är 
uppfyllda, det vill säga en hermeneutisk kunskapssyn, den ontologiska inriktningen 
konstruktionism samt ett induktivt angreppssätt. Vi uppfyller endast två av dessa tre kriterier 
och vi kan således inte anses vara helt kvalitativa i vår forskning. Men som vi tidigare nämnt 
är verkligheten komplex och det bör inte finnas någon kil mellan den kvantitativa och den 
kvalitativa forskningsstrategin. Vi anser dock att studien uppvisar fler kvalitativa än 
kvantitativa tendenser. Målet med vår studie är att undersöka hur våra respondenter uppfattar 
att arbetet med SOX 404 har förändrats och utvecklats sedan implementeringen, vilket går 
hand i hand med ett av de tydligaste karaktärsdragen för kvalitativ forskning. Vårt 
huvudsakliga syfte är att nå en ökad förståelse genom att tolka våra respondenters svar och ta 
del av deras upplevelser. Vi vill betrakta verkligheten så som våra respondenter upplever den. 
För att uppnå detta anser vi att det är av stor vikt att skapa en närhet och tillit till 
respondenterna.   
 

                                                 
47 Preece Roy, Starting research, Printer Publishers, London, 1994, s 15 & 41 
48 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 99-106 
49 Ibid, s 39f 
50 Ibid, s 39ff 
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2.7 Litteratursökning 
Förarbetet har en central roll när forskaren använder sig av det deduktiva angreppssättet. För 
att studien ska bli framgångsrik och för att forskaren ska kunna tolka det empiriska materialet, 
krävs det att teoriurvalet är genomtänkt och relevant. Sökprocessen i vår studie har varit i 
fokus då vi anser att en god litteratursökning utgör grunden för en bra studie. Vi vill beskriva 
vår sökprocess som målinriktad och systematisk. Först identifierade vi sökord som vi ansåg 
var direkt kopplade till vårt problem. Dessa sökord gav oss många träffar men för att inte gå 
miste om intressanta artiklar ansåg vi att det var en bra början i vår litteratursökning. Allt 
eftersom kombinerade vi olika sökord för komma närmare kärnan av vårt problem och ju fler 
artiklar vi läste desto fler nya sökord identifierade vi. 
 
De artiklar vi har använt oss av har vi inhämtat från följande databaser; Academic search elite 
– Ebsco, Affärsdata, Artikelsök, Business Source Premier, Emerald, och Jstor. De sökord vi 
har använt oss av är bland annat SOX 404, risk, internal control, evaluation, internal 
deficiencies, SEC, PCAOB, standardization, top down approach, bottom up approach samt 
olika kombinationer av dessa sökord.    
 
Den litteratur, i form av böcker, vi har använt oss av har hjälpt oss att bygga upp en 
helhetssyn av vårt problem, men utgör inte grunden i vår studie. Istället har vi främst valt att 
basera våra teorier på vetenskapliga artiklar, då dessa gör det möjligt att tränga djupare in i 
vårt ämnesområde. Dessutom bidrar vetenskapliga artiklar med den mest aktuella forskningen 
inom området. För att ge en aktuell bild av vårt problem har vi i det inledande kapitlet använt 
oss av DN:s nyhetsarkiv på Internet och följande tidskrifter; Kvalitetsmagasinet, Ny juridik 
och Balans samt gjort sökningar på Internet. 
 

2.8 Källkritik 
Det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot de teoretiska källorna för att kunna 
bedöma om deras trovärdighet. Dessutom är det viktigt att urvalsprocessen av teorier är så 
objektiv som möjligt. Istället för att forskaren endast använder sig av teorier som bekräftar 
dennes antaganden bör  även teorier som uttrycker en annan åsikt beaktas.51 Vid valet av 
teorier har vi varit observanta och försökt använda oss av tidigare forskning som inte endast 
styrker våra antaganden. Ett nyanserat teorikapitel öppnar upp för nya analysmöjligheter, 
samtidigt som trovärdigheten för studien ökar. 
 
För att bedöma en källas tillförlitlighet används fyra olika kriterier. Det första kriteriet innebär 
att källan ska vara äkta och inte en förfalskning. Kriterium nummer två ställer krav på att 
källan ska vara oberoende av andra källor.52 Referering till andrahandskällor ökar risken för 
att informationen har blivit förvanskad och bör därför undvikas.53 Det tredje kriteriet pekar på 
att en yngre källa är att föredra framför en äldre, det så kallade färskhetskravet. Det är även 
önskvärt att det fenomen källan beskriver är samtida med källan, vilket är det fjärde och sista 
kriteriet.54 
 

                                                 
51 Patel R & Davidson B, Forskningsmetodikens grunder – Att planera genomföra och rapportera en 
undersökning, s 64f 
52 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2003, s 62ff 
53 Johansson-Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s 89 
54 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, s 62ff 
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• Vi anser att samtliga av våra källor uppfyller äkthetskriteriet. Vår teori baseras främst 
på vetenskapliga artiklar. Dessa uppfyller kravet på äkthet då de är granskade av 
personer inom ämnesområdet. Den litteratur vi använder oss av är omtalade inom vårt 
ämnesområde och skrivna av forskare inom området.  

 
• I syfte att öka studiens trovärdighet har vi huvudsakligen valt att basera vår teori på 

ursprungskällor. I vissa fall anser vi dock att det har varit befogat att referera till 
andrahandskällor. De vetenskapliga artiklarna hänvisar ofta till andra källor, vilka 
stödjer studiens resultat. Vi anser inte att detta underminerar vår studies trovärdighet 
då de vetenskapliga artiklarna utsätts för hård granskning innan publicering.  

 
• Färskhetskriteriet är något vi har haft i åtanke under vår litteratursökningsprocess. Den 

största delen av den litteratur och de vetenskapliga artiklar vi har använt oss av är 
hänförliga till de senaste sex åren. Med tanke på att SOX infördes under 2002 är också 
artiklarna nyskrivna. Vi har även försökt använda oss av så aktuella artiklar som 
möjligt inom de områden som inte står i direkt förbindelse med SOX, men som ändå 
utgör en viktig del i vår teori.  

 
• Det fjärde kriteriet innebär att källan ska vara samtida med det problem den behandlar. 

Eftersom SOX har skapat en stor debatt i företagsvärlden och är utsatt för ständig 
granskning, råder inget tvivel om att de teorier som existerar rör den aktuella debatten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med en överblick om vad tidigare studier inom SOX har fokuserat på. Därefter 
motiverar vi kapitlets upplägg och innehåll. Sedan presenteras de teorier, studier och 
ramverk som kommer att ligga till grund för vår empiriska undersökning. 
 

3.1 Tidigare studier – en överblick 
I detta avsnitt vill vi, på ett övergripligt plan, redogöra för den forskning som tidigare har 
bedrivits inom SOX. Detta gäller även teorier som inte är direkt applicerbara på vårt problem. 
Då detta avsnitt endast är en överblick utifrån vår uppfattning om forskningen inom området 
vill vi inte nämna några namn eller specifika studier. Inga namn nämnda och inga namn 
glömda. 
 
Den största del av forskningen inom SOX 404 är av kvantitativ karaktär och endast ett fåtal av 
de studier vi har kommit i kontakt med är så kallade fallstudier, där endast ett eller ett fåtal 
företag deltagit. De flesta av studierna behandlar implementeringens problem, så som 
exempelvis markant ökade kostnader och avregistrering från den amerikanska börsen. 
Forskningen inom SOX tar främst sikte på de negativa aspekterna som lagen inneburit, medan 
den forskning som berör de positiva aspekterna av den nya lagstiftningen är bristfällig. Vi 
anser dock inte att detta är anmärkningsvärt i sig, då forskning alltid måste vara 
problembaserad. Vi anser dock att det viktigt att få en helhetsbild av vilka effekter SOX 
verkligen har medfört, positiva som negativa.  
 
Ett annat ämne som är nära förknippat med SOX 404 och som är ytterst aktuellt idag är brister 
i internkontrollen (internal control deficiencies). Forskningen är främst inriktad på att bena ut 
vilka företagskaraktäristiska som förknippas med de företag som redovisat väsentliga 
svagheter i internkontrollen enligt SOX 404. Ett färre antal studier behandlar vilka brister som 
företagen rapporterar, orsakerna till dessa samt nödvändiga åtgärder. 
 
Forskningen kring hur PCAOB:s nya revisionsstandard nr 5 och SEC:s nya riktlinjer har 
påverkat företagens utvärdering av den interna kontrollen är begränsad. Teorierna nämner att 
dessa riktlinjer förespråkar ett top-down-perspektiv med fokus på risk och nyckelkontroller, 
men det saknas undersökningar gällande hur detta perspektiv har påverkat företagen. Vi vill 
därför, i en kvalitativ studie, diskutera och analysera hur företagets tillämpning av SOX 404 
ser ut idag med hänsyn till dessa nya riktlinjer. 
 

3.2 Teorimotivering 
Teorikapitlet inleds med en allmän redogörelse för SOX och sektion 404. I detta avsnitt 
behandlar vi för- och nackdelar med den nya lagen För att få en nyanserad bild av vilka 
effekter SOX 404 har haft, anser vi att det är viktigt att lyfta fram olika forskares åsikter. Att 
använda sig av teorier som i vissa fall kompletterar och i andra fall står i direkt motsats till 
varandra ser vi som ett berikande inslag i vårt teorikapitel. Då våra utvalda teorier inte enbart 
stödjer en linje i forskningen anser vi att studiens trovärdighet ökar.  
 
Vi har även valt att presentera de för SOX 404 normgivande organen, SEC och PCAOB. Den 
främsta anledningen till att vi belyser dessa två organ i vårt teorikapitel beror på att respektive 
organ utfärdar riktlinjer för hur SOX 404 ska tillämpas. Detta blir särskilt intressant i och med 
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att SEC givit ut nya riktlinjer samt att PCAOB utfärdat en ny revisionsstandard som båda har 
bidragit till att utvärderingen av internkontrollsystemen blivit mer riskbaserad. 
 
Att ett avsnitt i teorikapitlet skulle behandla internkontroll föll sig naturligt eftersom sektion 
404 behandlar just internkontroll. Vi har valt att utförligt redogöra för COSO:s modell, då 
både SEC och PCAOB hänvisar till denna modell vid utvärderingen av den interna kontrollen. 
SOX 404 kräver att ledningen och revisorerna rapporterar om brister i internkontrollen, det 
vill säga signifikanta brister eller väsentliga svagheter. Vi har därför valt att definiera och 
förklara de olika begreppen. Med hjälp av olika studier har vi därefter närmare analyserat 
orsaker till brister i det interna kontrollsystemet. 
 
Vårt sista stycke i teorikapitlet har namnet Risk. Här framgår vilka effekter de nya riktlinjerna 
från SEC och PCAOB kommer att få. Vi börjar med att diskutera huruvida ett top-down-
perspektiv skiljer sig från ett bottom-up-perspektiv. Eftersom de nya riktlinjerna förespråkar 
ett top-down-perspektiv, som innebär ett ökat fokus på risk och att företaget endast  
identifierar nyckelkontroller, anser vi även att ett stycke om vad det får för följder är viktigt. 
Detta avslutande stycke går under namnet standardisering och visar vilka för- och nackdelar 
en mer standardiserad utvärdering av det interna kontrollsystemet innebär. 
 

3.3 Sarbanes-Oxley Act 
SOX är, som nämnts i problembakgrunden, en amerikansk lag som antogs år 2002. Lagen var 
en reaktion på de många redovisningsskandaler som skakade världen i början av 2000-talet, 
samt det enorma börsraset som blev en följd av att IT-bubblan sprack år 2002. Syftet med 
lagen var att skydda aktieägarna samt att återuppbygga det sargade förtroendet för den 
finansiella marknaden.55 Alla företag som är noterade på den amerikanska börsen berörs av 
SOX, men även de företag som erbjuder värdepapper till en stor krets i USA. Detta innebär att 
även svenska och andra utländska företag påverkas av den amerikanska lagstiftningens 
bestämmelser.56 För amerikanska företag började SOX regelverk att gälla från och med år 
2004 medan de icke amerikanska bolagen först implementerade SOX under år 2006.57 
 
SOX är uppdelad i följande elva titlar: 
 
I. Public Company Accounting Oversight Board 
II. Auditor Independence   
III. Corporate Responsibility 
IV. Enhanced Financial Disclosures 
V. Analyst Conflicts Of Interest 
VI.  Commission Resources and Authority 
VII.  Studies and Reports 
VIII. Corporate and Criminal Fraud Accountability 
IX.  White-Collar Crime Penalty Enhancements  
X.  Corporate Tax Returns 
XI. Corporate Fraud and Accountability 
 

                                                 
55 Montana John , The Sarbones-Oxley Act five years later, Information Management, s 48ff 
56 Ny juridik, 2002, 1:03, s 7-18 
57 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=545810, 2008-02-20, kl 23.05 
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De elva titlarna är i sin tur uppdelade i 66 sektioner. Sektion 404 återfinns under titel fyra med 
namnet Enhanced Financial Disclosures.58 SOX är endast en ramlag som kräver ytterligare 
riktlinjer för att lagen ska kunna tillämpas av företagen på rätt sätt. SEC är ansvarig för att 
utfärda dessa tillämpningsföreskrifter för flera av bestämmelserna i SOX och på så sätt 
underlätta tillämpningen hos företagen. Arbetet med att utfärda dessa föreskrifter sker 
löpande. SOX bestämmelser har betydelse för bolag, styrelseledamöter, revisionsbyråer och 
advokater.59  
 
SOX har även kommit att påverka lagstiftningen i andra länder. EU-parlamentet och rådet har 
kommit med ett nytt direktiv, EU:s 8:e direktiv. Direktivet kallas även Euro-SOX och 
kommer att införas den 29 juni år 2008. Lagen kommer att beröra samtliga företag som är 
noterade på någon av de europeiska börserna. Euro-SOX innehåller, precis som SOX, regler 
gällande utvärdering och dokumentation av de interna kontrollsystemen.60 
 

3.3.1 Sektion 404 
Sektion 404 har namnet Management assessment of internal controls (se bilaga).61 Den 
kräver i korta drag att VD:n och ekonomichefen utvärderar och rapporterar huruvida de 
interna kontrollerna tryggar den finansiella rapporteringens riktighet. Därutöver innehåller 
denna sektion krav på att både ledningen och de externa revisorerna ska intyga om de interna 
kontrollernas riktighet.62 
 
Den rapport som ska utfärdas om företagets interna kontroll enligt SOX 404 ska innehålla 
följande: 

1. Rapporten ska tydliggöra ledningens ansvar för att etablera och upprätthålla en 
adekvat struktur för det interna kontrollsystemet samt tillvägagångssättet för den 
finansiella rapporteringen. 

2. Rapporten ska innehålla en bedömning för det gångna beskattningsåret, vad det gäller 
effektiviteten i det interna kontrollsystemet samt tillvägagångssättet för den finansiella 
rapporteringen.63 

 
Med hänsyn till de två förstnämnda punkterna ska därefter konsultbyrån som reviderar 
företaget ifråga, intyga och dokumentera att ledningens bedömning är riktig. Detta görs i 
enlighet med PCAOB:s  revisionsstandarder. I och med SEC:s och PCAOB:s nya riktlinjer 
och revisionsstandard behöver revisorerna inte längre skriftligen uttrycka en åsikt angående 
ledningens bedömning av det interna kontrollsystemet. Revisorerna ska således endast göra en 
egen objektiv bedömning av det interna kontrollsystemets effektivitet.64  
 

                                                 
58 http://www.sarbanes-oxley.com/section.php?level=1&pub_id=Sarbanes-Oxley 
59 Ny juridik, 2002, 1:03, s 7-18 
60http://www.softwareinnovation.com/se/nyheterandevents/pages/Nioavtiotoppcheferk%C3%A4nnerintetill%E2
%80%9DEuroSOX%E2%80%9D.aspx, 2008-04-15, kl 13.19 
61 http://www.sarbanes-oxley.com/displaysection.php?level=2&pub_id=Sarbanes-
Oxley&chap_id=PCAOB4&message_id=28, 2008-04-02 kl 15:55 
62 Ramos M, How to comply with Sarbanes-Oxley Section 404, 2006 (second edition), John Wily & Sons; New 
Jersey, s 2 
63 http://www.sarbanes-oxley.com/displaysection.php?level=2&pub_id=Sarbanes-
Oxley&chap_id=PCAOB4&message_id=28, 2008-04-02 kl 15:55 
64 Verschoor C C, 404 Guidance: Real change or just window dressing? s 21 
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3.3.2 Fördelar med SOX och sektion 404 
SOX har varit ett verktyg för att bygga upp förtroendet för finansmarknaden och på så sätt 
förhindra nya stora redovisningsskandaler. Dessutom kan lagen verka avskräckande då 
straffen blivit hårdare och upptäcktsrisken har ökat i och med att de ökade kraven på de 
interna kontrollsystemen. Välfungerande internkontrollsystem gör det svårt för företagen att 
dölja väsentliga felaktigheter.65 Bedrägerimetoderna måste därför vara oerhört sofistikerade 
för att gå i lås.66 Prentice understryker att inga större redovisningsskandaler har inträffat sedan 
SOX infördes har och det har även varit färre stämningsansökanden på grund av bedrägerier. 
Han menar att detta kan tyda på att SOX 404 motverkar bedrägerier.67  
 
SOX 404 innebär många fördelar för den finansiella rapporteringens riktighet då sektionen 
ställer höga krav på att den interna kontrollen, som förmedlar siffrorna, är av hög kvalitet. I 
och med införandet av SOX och sektion 404 har den interna kontrollen förbättrats markant, då 
företagen måste utvärdera och dokumentera varje enskild kontrolls effektivitet. Även antalet 
kontroller har utökats.68 Studier visar att en klar majoritet av de företag som har 
implementerat SOX upplever att deras internkontroll har förbättrats.69 En förbättring av den 
interna kontrollen innebär att den finansiella rapporteringens kvalitet ökar, vilket i sin tur 
leder till en bättre bolagsstyrning.70 
 
En indirekt effekt av en bra internkontroll är att den bidrar till en högre moral inom företaget. 
Tydliga uppdelningar gällande ansvarsområden och behörighet samt effektiva mätmetoder är 
några av de faktorer som skapar en känsla av god etik och moral i företagen.71 Dessutom 
skapar SOX en tydligare rollfördelning i företaget, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö och 
en känsla av trygghet.72 
 
En annan positiv effekt av SOX 404 är att enhetligheten av de interna kontrollerna av 
finansiell information mellan företag ökar. Detta innebär i sin tur att jämförbarheten av 
finansiell data mellan företag blir större .73 
 

3.3.3 Nackdelar med SOX och sektion 404 
SOX har sedan implementeringen kritiserats för att vara alltför resurskrävande vad det gäller 
både tid och pengar. SOX 404 är den sektion som varit mest kostsam för företagen att 
implementera och tillämpa.74 Kostnaderna har varit av både av det icke-monetära och det 
monetära slaget. Icke-monetära kostnader är de svårigheter som förknippas med införandet av 
SOX 404 och som inte går att mäta i pengar. Till de monetära kostnaderna räknas 
revisionskostnader och konsultarvoden, då det ställs högre krav på revisorns granskning och 

                                                 
65 Prentice R A, Sarbanes-Oxley: The evidence regarding the impact of section 404, working paper, University 
of Texas at Austin - McCombs School of Business, 2008, s 11-22 
66 Tacket J A, Wolf F & Claypool G A, Internal control under Sarbanes-Oxley: a critical examination, 
Managerial Auditing Journal, 2006,  vol 21, No 3, s 317-323 
67 Prentice R A, Sarbanes-Oxley: The evidence regarding the impact of section 404, s 11-22 
68 Tacket J A, Wolf F & Claypool GA, Internal control under Sarbanes-Oxley: a critical examination, s 317-323 
69 McCauley Parles L, O’Sullivan S A, Shannon J H, Sarbanes-Oxley: An overview of current issues and 
concerns, Review of Business, Spring/Summer2007, Vol 27, Issue 3, s 43 
70 Prentice R A, Sarbanes-Oxley: The evidence regarding the impact of section 404, s 13-17 
71 Tacket J A, Wolf F & Claypool GA, Internal control under Sarbanes-Oxley: a critical examination, s 317-323 
72 Prect E, Ändrade arbetssätt med Sarbanes-Oxley Act, Balans nr 5, 2005, s 15 
73 Tacket J A, Wolf F & Claypool GA, Internal control under Sarbanes-Oxley: a critical examination, s 317-323 
74 Bradford M & Brazel J, Flirting with SOX 404, Strategic Finance, Sep 2007, Vol 89, Issue 3 s 48-53 
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ett ökat behov av konsulttjänster för att möta kraven i SOX 404.75 En anledning till att 
revisionskostnaderna skjutit i höjden sedan SOX infördes är att kravet på att dokumentera och 
upprätta rapporter gällande sektion 404 är betydligt högre än tidigare. Det ökade kravet på 
dokumentation av den interna kontrollen bidrar till mer byråkrati, vilket i sin tur leder till 
ökade kostnader, eftersom beslutsprocessen blir längre.76  
 
Som tidigare nämnts var syftet med SOX att återställa förtroendet på aktiemarknaden, samt att 
återupprätta revisorernas skamfilade rykte. Tacket, Wolf och Claypool visar dock på att de 
redovisningsskandaler som skakade världen i början av 2000-talet skulle ha inträffat även om 
SOX 404 hade tillämpats vid den tidpunkten. Redovisningsskandalerna orsakades i första 
hand inte av ett bristfälligt internkontrollsystem, som var av normal standard i de 
uppmärksammade företagen, utan av att högsta ledningen var i maskopi med revisorerna. För 
att målen i sektion 404 ska uppnås krävs det att ledningens mål överensstämmer med 
sektionens. Om inte ledningen aktivt arbetar för att motverka bedrägerier kommer de 
förväntade fördelarna med SOX 404 att utebli. SOX 404 kan i efterhand ses som en förhastad 
lösning på de problem som sektionen var ämnad att åtgärda. De tre forskarna menar att lagen 
är utformad utan någon förståelse för vad som egentligen orsakade dessa skandaler.77 
 
SOX har haft en negativ inverkan på den amerikanska värdepappersmarknaden då många 
företag valt och fortfarande väljer att avregistrera sig, samtidigt som få nya företag väljer att 
notera sig på den amerikanska börsen.78 Antalet amerikanska bolag som har avregistrerat sig 
har ökat från 143 år 2001 till 245 år 2004. Det råder inga tvivel om att SOX 404 har haft en 
inverkan på företagens beslut att avregistrera sig på grund av de ökade kostnaderna. Det finns 
även andra faktorer som förklarar att fler företag väljer att bli privata. För det första sjönk 
aktiekurserna dramatiskt efter Enron-skandalen och för det andra finns ett större utbud av 
privatkapital, vilket innebär att företagen idag inte behöver vara publika för att ha tillgång till 
kapital. Detta får till följd att den amerikanska finansmarknaden har fått en minskad 
konkurrenskraft jämfört med övriga världen. Trots att avregistreringar har en negativ inverkan 
på den amerikanska finansmarknaden, menar Prentice att kan det finnas en fördel i att företag 
med en svag internkontroll väljer att avregistrera sig för att de inte lever upp till kraven i SOX 
404. En svag internkontroll innebär att den finansiella rapporteringens tillförlitlighet blir 
sämre och att investerarna inte kan lita på siffrorna i årsredovisningen.79 
 
Ett argument mot SOX är att lagen inte tar hänsyn till landsspecifika bestämmelser som kan 
vara minst lika välfungerande som SOX:s regler, vilket får till följd att de utländska företagen 
får ett merarbete jämfört med de amerikanska företagen. Ytterligare kritik är att lagen 
tillämpas på samma sätt i både amerikanska och icke-amerikanska bolag, vilket förutsätter att 
de problem som lagen reglerar är identiska i alla länder. Lösningar som är skräddarsydda för 
företag i USA passar nödvändigtvis inte för företag i andra delar av världen.80 
 
SOX har även fått kritik för att den uppfattas som otydlig och svår att tolka vilket leder till 
missförstånd. SEC och PCAOB utfärdar specifika föreskrifter för att konkretisera lagens 
bestämmelser och underlätta tolkningen. Tufvesson, Schuck och Nystrand menar att många 

                                                 
75 Tacket J A, Wolf F & Claypool GA, Internal control under Sarbanes-Oxley: a critical examination, s 317ff 
76 Prect E, Ändrade arbetssätt med Sarbanes-Oxley Act, s 16 
77 Tacket J A, Wolf F & Claypool GA, Internal control under Sarbanes-Oxley: a critical examination, s 317-323 
78 Foster B P, Ornstein W & Shastri T, Audit costs, material weaknesses under SOX section 404, Managerial 
Auditing Journal, 2007, Vol 22, No 7, s 661 
79 Prentice R A, Sarbanes-Oxley: The evidence regarding the impact of section 404, s 28f & 34-37 
80 Ny juridik, 2002, 1:03, s 7-18 
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missförstånd dock beror på att SEC, innan de publicerar sina slutgiltiga riktlinjer, publicerar 
preliminära förslag för att inhämta synpunkter och därefter kunna revidera föreskrifterna. Det 
blir därför svårt för företagen att veta vilken information som de ska följa.81  
 

3.4 Normgivande organ 
SEC, U.S. Securities and Exchange Commission och PCAOB, The Public Company 
Accounting Oversight Board är två organ som tillsammans arbetar med att förenkla 
tillämpningen av SOX 404.82 
 

3.4.1 SEC och de nya riktlinjerna 
SEC är en myndighet som grundades av den amerikanska kongressen 1934, vars främsta syfte 
är att upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden och att skydda investerare från oriktig 
finansiell information.83 SOX bidrar med breda riktlinjer och lagen bemyndigar SEC att 
utforma mer specifika regler för att förenkla tillämpningen av SOX. Dessa regler riktar sig 
mot företagen i syfte att förbättra den interna kontrollen över finansiell rapportering. SEC är 
även ansvariga för att godkänna eller avslå regler gällande revisionsstandarder utgivna av 
PCAOB.84 
 
SEC:s vägledning ”Management´s report on internal control over financial reporting”, syftar 
till få ledningen att uppfylla målen i SOX 404. De nya riktlinjerna är utformade för att 
ledningen ska anamma ett top-down-perspektiv med fokus på risk.85 SEC fokuserar på 
följande huvudområden: 

• Utvärderingen av den interna kontrollen ska fokusera på riskområden som kan 
resultera i väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporteringen. 

• Ledningen ska utvärdera det interna kontrollsystemets effektivitet, det vill säga i 
vilken utsträckning de fångar upp de väsentliga felaktigheterna. 

• Resultaten av de kontroller som syftar till att minimera risken för felaktigheter ska 
identifieras, dokumenteras och rapporteras.  

• Ledningen ska överväga att ompröva hur, när och i vilken utsträckning de interna 
kontrollerna ska testas, baserat på riskbedömningen och de interna kontrollsystemens 
effektivitet. Om risken för väsentliga felaktigheter är hög och de interna 
kontrollsystemen är ineffektiva, krävs det en mer omfattande testning än om risken för 
väsentliga felaktigheter är låg och de interna kontrollsystemen goda.86 

 
Det är viktigt att ha i åtanke att SEC:s riktlinjer bara är riktlinjer och inte huggna i sten. Varje 
företag får därefter en möjlighet att skräddarsy sina utvärderingsprocesser av den interna 
kontrollen. Detta bör resultera i att företagen både sparar tid och pengar då utvärderingen blir 
mer effektiv i och med att onödiga kontroller elimineras.87  
 

                                                 
81 Tufvesson Schuck M, Nystrand J, Finansiell Expert enligt Sarbanes-Oxley – Vad innebär det för svenska 
bolag? s 32f 
82 SEC Tryes to Simplify SOX Compliance, The Information Management Journal, Sep/Oct, 2006, Vol 40, Issue 
5, s 14 
83 http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml, 2008-03-20 kl 15:15 
84 Ramos  M, How to comply with Sarbanes-Oxley Section 404, s 7f 
85 Verschoor C C, 404 Guidance: Real change or just window dressing? s 21 
86 Fogleman S L, Peterson B H, Heninger W G & Romney M B, Opportunity Detected, s 63 
87 Ibid, s 63 
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3.4.2 PCAOB och den nya revisionsstandarden 
PCAOB är en organisation som skapades av Sarbanes Oxley Act år 2002 för att övervaka 
revisorerna på de publika företagen och för att skydda investerare och ge dem en mer 
tillförlitlig och sanningsenlig revision.88 Utifrån SOX bestämmelser utfärdar PCAOB 
konkreta revisionsstandarder för att ge detaljerade riktlinjer för revision av företag som berörs 
av SOX.89 PCAOB:s styrelse har fem medlemmar som alla har utpekats av SEC och hela 
organisationen har en personalstyrka på 300 personer. Förutom att utfärda revisionsstandarder 
granskar PCAOB även hur revisorerna följer revisionsstandarderna. I de fall fel eller brister i 
revisionsbyråernas tillämpning av revisionsstandarderna upptäcks, har PCAOB befogenhet att 
vidta disciplinära åtgärder. Sanktionerna kan omfatta alltifrån mindre allvarliga åtgärder så 
som straffavgifter, till mer allvarliga påföljder så som avstängning av enskilda personer eller i 
värsta fall, hela revisionsbyrån.90 
 
I mitten av 2007 ersatte PCAOB revisionsstandarden nummer två (AS2) med den nya 
revisionsstandarden nummer fem (AS5) och detta godkändes av SEC. AS5 kompletterar och 
interagerar med SEC:s riktlinjer, som ges ut till företagen, med detaljerade standarder för 
revisorerna. De förändringar som AS5 har medfört för revisionsbyråerna är en större 
fokusering på risk förknippat med finansiell rapportering, att utesluta irrelevanta 
kontrollprocedurer och istället fokusera på företagens identifierade nyckelkontroller samt att 
förenkla regelverket för att revidera företag som berörs av SOX 404.  

• Riskbedömningen ska ligga till grund för hela revisionsprocessen och genomsyra varje 
beslut som tas. Revisorerna ska anamma ett top-down-perspektiv, vilket innebär att 
granskningen ska inrikta sig på några få högriskområden, istället för att fokusera på 
företagets alla kontroller. 

• Utvärdering av huruvida företagets värderingar, system och processer motverkar 
risken för bedrägerier. Resultatet av utvärderingen leder antingen till ett ökat eller 
minskat behov av att testa företagets internkontroll. 

• Revisorerna får idag använda sig av tidigare revisioner för att bedöma risken som är 
förknippad med en specifik kontroll. Detta medför att revisionsprocessen 
effektiviseras. Det är dock inte tillåtet att använda sig av ett rullande schema och 
enbart testa de olika kontrollerna under vissa givna år. 

• Den nya standarden ser positivt på att revisorerna tillåts använda sig av andra 
nyckelpersoners kunskaper. Ett exempel på detta är att ta hjälp de interna revisorerna 
samt av personal på företaget som är insatta i olika delar av företagets interna kontroll. 

• De externa revisorerna behöver inte längre göra en formell utvärdering gällande 
ledningens bedömning av den interna kontrollen för företagets finansiella 
rapportering.91 Idag räcker det med att revisorerna gör en egen bedömning av de 
interna kontrollsystemen.92 

 
Införandet av AS5 påverkar även företagen. För att underlätta arbetet för de externa 
revisorerna ska företagen börja med att identifiera de mest väsentliga kontona och därefter de 
nyckelkontroller som har en inverkan på dessa konton. Varje nyckelkontroll ska därefter 
graderas efter hög, medium eller låg risk. De nyckelkontroller som bedöms ha en hög risk är 
de kontroller som är inblandande i många olika processer samt de kontroller som under 

                                                 
88 http://www.pcaobus.org/ 2008-03-31 kl 10:00 
89 Goldberg D, The SOFT Approach to Auditing, Internal auditor, Aug 2007, Vol 64, Issue 4, s 35 
90 http://www.pcaobus.org/Enforcement/index.aspx 2008-03-03, kl 11:00 
91  Fogleman S L, Peterson B H, Heninger W G & Romney M B, Opportunity Detected, s 62-65 
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tidigare år ansetts vara problematiska. Syftet med att endast identifiera väsentliga konton, att 
därefter identifiera nyckelkontroller samt att slutligen gradera dessa efter en riskskala är att 
testningen av onödiga kontroller elimineras samtidigt som det blir ett större fokus på 
kontroller som associeras med hög risk.93  
 

3.4.3 Interaktionen mellan SEC:s nya riktlinjer och AS5 
De nya riktlinjerna och den nya revisionsstandarden innebär att både företagen och de externa 
revisorerna har fått nya direktiv att arbeta efter. I artikeln Oppurtunity detected menar 
forskarna att det finns en större risk att tillämpningen av SOX 404 kommer att skilja sig åt 
mellan företag och revisorer då respektive part har sin egen guide. För att undvika att 
diskrepansen i tillvägagångssättet ökar krävs det att parterna har en aktiv dialog och 
koordinerar sina utvärderingsprocesser.94 
 

3.5 Internkontroll 
SOX 404 behandlar som tidigare nämnts den interna kontrollen av finansiell rapportering. 
Både ledning och revisorer måste rapportera om internkontrollsystemets effektivitet.95 
Internkontroll är ett mångfacetterat begrepp och en av de mest grundläggande processerna i de 
flesta organisationer.96 Begreppet internkontroll inrymmer policys, procedurer och praxis för 
de olika avdelningarna på företaget. En god internkontroll leder till högre effektivitet, 
reducerar risken för tillgångars värdeminskning, ökar tillförlitligheten i den finansiella 
rapporteringen samt bidrar till att lagar och andra regleringar bättre efterlevs.97 En annan 
viktig fördel med ett starkt internkontrollsystem är att felaktigheter upptäcks och kan rättas till 
i ett tidigt skede.98  
 

3.5.1 SEC:s definition av internkontroll över finansiell rapportering 
Internkontroll över finansiell rapportering är en process som är utformad av företagets VD 
och ekonomichef. För att säkerställa att den finansiella rapporteringen är förenlig med 
rådande redovisningsregler kan även styrelsen, ledningen och annan personal påverka 
processen. Internkontrollen ska bidra till att transaktioner och tillgångar registreras på ett 
noggrant sätt samt att den förebygger och förhindrar väsentliga felaktigheter i den finansiella 
rapporteringen.99 
 

3.5.2 COSO 
För att på ett effektivt sätt kunna utvärdera företagens interna kontrollsystem är det viktigt att 
använda sig av en bra modell. Både SEC och PCAOB använder sig av ett ramverk som 
utfärdats av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO). COSO arbetar med att förbättra kvaliteten av den finansiella rapporteringen. En stor 
del av detta arbete består i att utveckla riktlinjer för den interna kontrollen. 1992 utfärdade 
                                                 
93 Goldberg D, Focus on High-risk controls, Internal Auditor, Dec 2007, Vol 64, Issue 6, s 69ff 
94 Fogleman S L, Peterson B H, Heninger W G & Romney M B, Opportunity Detected, s 64f 
95 Foster B P, Ornstein W & Shastri T, Audit costs, material weaknesses under SOX section 404, s 661 
96 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 230f 
97 Koutoupis A G, Documenting internal controls, Internal Auditor, Oct 2007, Vol 64, Issue 5, s 23 
98 Tacket J A, Wolf F & Claypool GA, Internal control under Sarbanes-Oxley: a critical examination, s 321 
99 Ramos M, How to comply with Sarbanes-Oxley Section 404, s 1f 
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COSO ett ramverk för företag och andra organisationer som kom att bli ett viktigt verktyg för 
att kunna utvärdera den interna kontrollen. Ramverket fick namnet Internal Control – 
Integrated Framework. 100 
 
3.5.2.1 COSO:s grundantaganden 
För att få förståelse för COSO:s ramverk är det viktigt att klargöra vilka grundantaganden 
COSO utgår ifrån. Ramverket definieras utifrån följande sju grundantaganden. 

• Ramverket för den interna kontrollen består av fem komponenter som interagerar med 
varandra. Var och en av de olika komponenterna kan således komma att påverka 
någon annan komponent. Effektiviteten i internkontrollsystemen måste därför 
bedömas utifrån ett holistiskt perspektiv, exempelvis kan en svag internkontroll inom 
ett område vägas upp av en stark internkontroll i ett annat.  

• Ett annat grundantagande som ramverket bygger på är att internkontrollen ska ses som 
en process. Vid utvärderingen av den interna kontrollen är det viktigt att det är 
processen och inte resultatet som bedöms. I de flesta fall bidrar en god internkontroll 
till ett tillförlitligt resultat, men det är viktigt att ha i åtanke att det inte nödvändigtvis 
behöver vara så.  

• Internkontrollen ska ses som en del av företaget och inte som en separat enhet. Hela 
det interna kontrollsystemet ska byggas upp utifrån de mål som verksamheten har för 
finansiell rapportering. Effektiviteten i de interna kontrollsystemen ska bedömas 
utifrån hur väl den bidrar till att nå företagens mål. 

• Ramverket identifierar två olika typer av interna kontroller inom företaget. Den ena 
kontrollen är av en mer övergripande karaktär och påverkar effektiviteten i 
internkontrollsystemen i hela företaget. Ett exempel på en kontroll av övergripande 
karaktär är kommunikationskanalerna mellan olika avdelningar på företag. Om en 
kontroll av denna typ är god kommer effektiviteten i internkontrollsystemen i hela 
företaget att förbättras. Den andra typen av kontroll fokuserar endast på ett specifikt 
moment, exempelvis en kontroll av huruvida en leverantör är godkänd eller inte. 

• Hur effektiv den interna kontrollen är, beror av hur väl den anpassats efter det 
specifika företaget. Det finns ingen generell mall för vad som karaktäriserar god 
internkontroll. Varje företag måste utgå ifrån sina egna förutsättningar vid utformandet 
av de interna kontrollsystemen.  

• COSO menar att alla internkontrollsystem har sina begränsningar. Hur starkt ett 
företags internkontrollsystem än är, finns alltid vissa begränsningar i vad systemet kan 
upptäcka. 

• Internkontrollsystemet påverkas av människor och kommer aldrig att bli bättre än de 
individer som arbetar i systemet. Det är därför viktigt att alla på företaget har 
förståelse för systemen.  Kommunikation och träning blir två viktiga hjälpmedel för att 
förbättra tillämpningen.101  

 
3.5.2.2 COSO:s ramverk 
COSO identifierar fem olika delar av den interna kontrollen som både ledning och revisorer 
kan arbeta utifrån när de analyserar internkontrollen. Dessa är; kontrollmiljön, riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, informations- och kommunikationssystem samt övervakning.  
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Kontrollmiljön utgör grunden för hur människorna i organisationen ser på internkontroll och 
vilken medvetenhet dessa besitter om den interna kontrollens betydelse för företaget. 
Kontrollmiljön påverkas i sin tur av olika faktorer.  

• Den integritet som ledningen har samt de etiska ställningstaganden som ledningen tar 
och som i sin tur kommuniceras till de anställda kommer att påverka kontrollmiljön.  

• Ledningens ledarskapsstil och den organisationsstruktur företaget har, kommer att 
påverka kontrollmiljön i positiv eller negativ bemärkelse. För att erhålla en stark 
internkontroll måste företagen anpassa både ledarskapsstil och organisationsstruktur 
efter sin storlek och komplexitet.  

• Hur ansvar och befogenhet fördelas till individer på lägre nivåer i företaget påverkar 
kontrollmiljön. Fördelen med att fördela ansvar till lägre nivåer är att beslutsfattandet 
blir mer effektivt och att besluten blir mer tillförlitliga, då den person som tar beslutet 
är den som har störst kunskap inom området. Det är därför av stor vikt att personal 
som har blivit tilldelade en viss befogenhet har förståelse för hur deras handlingar 
bidrar till att nå företagens övergripande mål.102 

 
Riskbedömningen består av fyra olika steg.  

1. Det första steget innebär att företaget sätter upp mål av både övergripande karaktär 
och för de specifika momenten inom finansiell rapportering. 

2. Ledningen ska därefter identifiera de risker som kan påverka måluppfyllelsen negativt. 
Dessa risker kan vara av både intern och extern karaktär. COSO:s ramverk uttrycker 
ingen specifik riskidentifieringsprocess, men menar att ledningen ska uppmärksamma 
faktorer som kan minska eller öka en viss risk. Exempel på sådana faktorer kan vara 
vilken kompetens personalen besitter, tidigare misslyckanden att nå målen samt 
komplexiteten av en viss aktivitet. 

3. I det tredje steget kommer ledningen att göra en bedömning av hur stor sannolikheten 
är att de identifierade riskerna kommer att påverka den finansiella rapporteringen samt 
vilka konsekvenser det skulle få. 

4. När ledningen väl har bedömt risken är det enklare att hantera den. Det finns fyra olika 
tekniker: Att undvika risken genom att undvika aktiviteten som ger upphov till risken, 
att förflytta risken med hjälp av finansiella instrument, att implementera nya rutiner 
för internkontroll och på så sätt minska risken eller att helt enkelt acceptera risken.103 

 
Kontrollaktiviteter består av policys och procedurer som syftar till att reducera de väsentliga 
risker som identifierats i riskbedömningen. Policys fastställer vad som ska göras medan 
procedurer är de nödvändiga handlingarna som krävs för att implementera de policys som 
bestämts av ledningen. Kontrollaktiviteterna kan ses som ett sista steg i riskbedömningen och 
innebär kortfattat att ledningen med hjälp av den interna kontrollen reducerar risken. Det finns 
olika typer av kontrollaktiviteter.  

• En typ av kontrollaktivitet innebär att ledningen granskar aktuell data och gör en 
jämförelse med prognosen och tidigare års data. Granskningen kan också innebära att 
olika finansiella data jämförs med varandra. 

• Det finns en mängd olika kontroller för att bedöma huruvida en affärshändelse har 
redovisats på ett korrekt och fullständigt sätt samt att den har attesterats i systemet.  

• Fysiska kontroller syftar till att ha uppdaterad information över tillgångarnas värde, 
exempelvis genom att jämföra siffror från lagerstatistiken med siffror från 
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lagerinventeringar. Detta har betydelse för den finansiella rapporteringen som förlitar 
sig på att de siffror som finns i dataprogrammen är korrekta.  

• En annan viktig kontrollaktivitet är att tydliggöra ansvarsområden, i syfte att undvika 
att en och samma person har ansvaret för allt för många betydelsefulla delar i 
arbetsprocessen. I värsta fall kan detta innebära att samma person som begår ett fel 
också har ansvaret för att upptäcka att ett fel har begåtts.104 

 
Informations- och kommunikationssystem har en central betydelse i företag då det är dessa 
som ligger till grund för en effektiv internkontroll. Företagen måste kommunicera information 
som bedöms relevant till sina anställda, i syfte att öka förståelsen för företagets 
kontrollprocedurer. Ett informationssystem för finansiell rapportering som även inkluderar 
redovisningssystemet bör identifiera, klassificera och registrera alla giltiga transaktioner. 
Systemen ska redovisa transaktionerna till rätt värde och transaktionerna ska därefter hänföras 
till rätt redovisningsperiod. För att bedöma huruvida kontrollerna mäter vad de avser att mäta 
inom den finansiella rapporteringen måste informations- och kommunikationssystemen 
innefatta följande punkter.  

• Det är inte enbart den finansiella informationen som ligger till grund för en tillförlitlig 
finansiell rapportering. Även icke-finansiell information kan vara av betydelse. 
Exempelvis kan värdet av ett lager inte endast uppskattas med hjälp av interna siffror. 
Företaget måste även beakta extern information, så som marknadens efterfrågan. 

• Informations- och kommunikationssystemen är nära sammanlänkade med 
kontrollaktiviteterna. För att kontrollaktiviteterna ska vara effektiva krävs det att de 
specifika kontrollaktiviteternas roll, betydelse och bidrag i hela internkontrollsystemet 
tydliggörs för de individer som jobbar i systemen. Det är också viktigt att individerna 
förstår hur kontrollaktiviteterna påverkar andra kontrollaktiviteter. 

• Ledningen ska ta till sig information från externa källor. Exempelvis kan klagomål 
från kunder, leverantörer och andra intressenter ses som ett tecken på att brister i den 
interna kontrollen kan föreligga. Även externa revisorer måste rapportera om 
eventuella brister i systemen. 

• Högsta ledningen har en avgörande roll för hur väl informations- och 
kommunikationssystemen fungerar. COSO rekommenderar att information ska 
kommuniceras vertikalt, nedifrån och upp. Ett krav för att detta ska fungera är att 
ledningen är villiga att lyssna och agera i de fall de interna kontrollsystemen inte 
fungerar.105  

 
Övervakning är en process för bedömning av det interna kontrollsystemets kvalitet över tid. 
Processen inrymmer en regelbunden bedömning av utformningen och funktionen av 
kontrollerna samt att nödvändiga åtgärder vidtas i de fall kontrollsystemet har brister. 
Övervakning kan genomföras av både ledning, externa intressenter, revisorer samt av de 
anställda inom företaget. En viktig del i övervakningen är att rapportera om brister i den 
interna kontrollen för att bevara kvaliteten. Eventuella brister i internkontrollen ska 
rapporteras till de personer som har bäst förutsättningar att vidta nödvändiga åtgärder för att 
avhjälpa felet.106 
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3.5.3 Brister i internkontrollen 
Fel i redovisningen beror antingen på att transaktioner inte har registrerats alls, att de har 
registrerats med ett felaktigt belopp eller på fel konto. De fel som kan finnas i redovisningen 
kan vara av tre olika grader; oviktiga, viktiga eller väsentliga. Ett första gradens fel, oviktiga 
fel, kräver varken att ledningen identifierar eller korrigerar felet medan viktiga och väsentliga 
fel kräver att ledningen utvärderar den interna kontrollen. Fel i redovisningen beror allt som 
oftast på att det finns brister i de interna kontrollsystemen. Det finns ett samband mellan 
internkontrollsystemets utformning och antalet fel i redovisningen.107 En studie av 147 
revisioner visar på att företag med välfungerande och starka kontrollsystem har upp till 
hälften så få fel som de företag som har svaga internkontrollsystem.108  
 
Brister i den interna kontrollen existerar antingen om utformningen eller utförandet av 
kontrollen inte bidrar till att fel förebyggs eller upptäcks. Brister i utformningen beror på att 
ledningen inte har utformat internkontrollerna och kontrollaktiviteterna på ett sådant sätt att 
de förhindrar fel. Men trots att en kontroll är utformad på ett adekvat sätt, kan fel ändå 
föreligga om utförandet är otillräckligt, det vill säga om kontrollen inte används på rätt sätt. 
Om brister i utformningen eller utförandet av den interna kontrollen har en tillräckligt stor 
påverkan på den finansiella rapporteringen är det antingen en signifikant brist eller en 
väsentlig svaghet.109  
 
En signifikant brist existerar om en eller en kombination av brister i den interna kontrollen har 
en negativ påverkan på företagets förmåga att exempelvis attestera, registrera och rapportera 
finansiell data. En signifikant brist innebär med största sannolikhet att felaktigheter i den 
finansiella rapporteringen, som är mer än oviktiga, inte förebyggs eller upptäcks av de interna 
kontrollsystemen.110 Företaget behöver inte rapportera om signifikanta brister i enlighet med 
sektion 404 men däremot måste revisionskommittén delges.111  
 
En väsentlig svaghet är en signifikant brist eller en kombination av signifikanta brister som 
med största sannolikhet innebär att väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporteringen 
inte förebyggs eller upptäcks av de interna kontrollsystemen. SOX 404 kräver att ledningen 
lyfter fram väsentliga svagheter i internkontrollen. Utvärderingen av den interna kontrollens 
effektivitet ska utföras på ett sådant sätt att väsentliga svagheter upptäcks.112  
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Bild 1: Väsentliga svagheter 
Källa: Weili G, McVay S, The Disclosure of Material Weaknesses 

 in Internal Control after the Sarbanes-Oxley Act, s 140 
 
Att bestämma vilka fel som är av väsentlig karaktär är ett avgörande av vad som påverkar och 
vad som inte påverkar intressenterna, i de beslut som tas utifrån de finansiella rapporterna.113 
Det är inte alltid enkelt att avgöra om ett fel är väsentligt eller inte. Väsentlighet beror dels på 
felets storlek och karaktär och dels på det sammanhang i vilket felet förekommer. När ett fel 
övergår från att endast vara ett fel till att bli ett väsentligt fel i den finansiella rapporteringen 
är felet inte längre acceptabelt.114 
 

3.5.4 Orsaker 
I en studie publicerad av Foster, Omstein och Shastri deltog 970 företag, av vilka samtliga 
hade rapporterat en om minst en väsentlig svaghet i de interna kontrollsystemen, visade det 
sig att företag som är små, nyetablerade, finansiellt svaga, komplexa, snabbväxande och som 
undergår en omstrukturering i större utsträckning har väsentliga svagheter i det interna 
kontrollsystemet.115 
 
Väsentliga svagheter i den interna kontrollen beror av en rad olika faktorer.  

• Fel som hänför sig till företagets redovisning beror allt som oftast på att personalen 
saknar nödvändig kompetens. Enligt studier är fel i redovisningen samt brister i 
personalens utbildning de vanligaste orsakerna till att fel rapporteras enligt SOX 404. 
Dessa två faktorer utgör drygt 40 procent av det totala antalet rapporterade fel. 

• Svagheter i hur företagets bokslut och årsredovisning utförs.  
• Otillräcklig eller olämplig uppdelning av arbetsuppgifter inom företaget, exempelvis 

att en person tar ansvar för alltför många delar i den interna kontrollprocessen. 
• Fel som beror på bristande engagemang från högsta ledningen och deras misslyckande 

i att skapa en effektiv kontrollmiljö.116 
 
Ett företags affärsrörelse och företagsklimat förändras med tiden, vilket kan innebära att 
tidigare välfungerande internkontroller blir mindre effektiva. Detta är en av de vanligaste 
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anledningarna till svagheter i den interna kontrollen. Exempelvis kan ett företag som beslutar 
sig för att expandera till nya marknader, bli så uppslukad av att nå detta mål, att de bortser 
från att nya marknader innebär nya risker som är länkade till den finansiella rapporteringen. 
Det är således av stor vikt att ledningen i ett tidigt skede identifierar förändringar för att 
snabbt kunna implementera nödvändiga kontroller. COSO:s ramverk identifierar förhållanden 
som företaget måste ta hänsyn till i sin riskbedömningsprocess. 

• Förändringar i den operativa verksamheten kan ge upphov till nya riskområden. 
• När personal lämnar företaget och ny personal tillsätts, måste ledningen se till att 

relevant information gällande internkontrollsystemen inte går förlorad. 
• Viktiga och snabba förändringar i informationssystemen kan förändra den risk som är 

förknippad med den interna kontrollen. Ledningen måste göra en bedömning av hur 
väl de befintliga kontrollaktiviteterna stämmer överens med de nya systemen.  

• En allt för snabb tillväxt av företaget ställer höga krav på internkontrollsystemen och 
ökar risken att systemen överbelastas, vilket kan leda till stora brister i 
internkontrollen. 

• Ny teknologi samt nya produkter, tjänster och aktiviteter kan förändra den risk som är 
förknippad med olika kontroller. 

• Omstruktureringar innebär ofta nedskärningar av personal, vilket kan resultera i att 
ansvarsområden blir otydliga och att övervakningen blir sämre. Detta leder i sin tur till 
att den interna kontrollen påverkas negativt. 

• Övriga förhållanden som företag måste ta hänsyn till är utländska satsningar och 
förändringar i redovisningsstandarder.117  

 

3.5.5 Internkontrollens relevans ifrågasätts 
Det finns i huvudsak två vägar att gå för att öka tillförlitligheten i den finansiella 
informationen. Företagen kan antingen satsa på ett väl uppbyggt internkontrollsystem eller att 
i större utsträckning använda sig av externa revisorer. Företag som har ett starkt 
internkontrollsystem har ett mindre behov av att använda sig av externa revisorer och det 
finns således ett samband mellan de interna kontrollsystemens effektivitet och kostnaderna för 
extern revision. Tacket, Wolf och Claypool ifrågasätter dock behovet av ett starkt 
internkontrollsystem, då även företag med ett svagt interkontrollsystem kan nå samma grad av 
trovärdighet i den finansiella rapporteringen genom att i större utsträckning använda sig av 
externa revisorer.118  
 

3.6 Risk 
Kritiker anser att SOX 404 är alltför omfattande och att mycket krut läggs på kontroll av 
lågriskområden.119 Som en reaktion på detta kom SEC:s nya riktlinjer och PCAOB:s nya 
revisionsstandard som har ett ökat fokus på risk och ska göra det enklare och mindre 
resurskrävande för företagen att leva upp till målen i SOX 404.120  
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3.6.1 Top-down-perspektiv vs bottom-up-perspektiv 
Som vi tidigare nämnt finns det två olika typer av interna kontroller inom företaget. Den ena 
kontrollen är av en mer övergripande karaktär och påverkar effektiviteten i de interna 
kontrollsystemen i hela företaget. Den andra typen av kontroll fokuserar endast på företagets 
transaktionsprocesser. När SOX implementerades använde sig företag och deras revisorer av 
det så kallade bottom-up-perspektivet. Ett sådant perspektiv innebär att alla företagets 
transaktionsprocesser identifieras, för att sedan testas och dokumenteras. Utifrån detta sker 
sedan en bedömning av internkontrollsystemets effektivitet som helhet. Ett bottom-up-
perspektiv är ineffektivt och resurskrävande då utvärderingen av den interna kontrollen för 
finansiell rapportering blir mer omfattande.121 
 
SEC:s nya riktlinjer och AS5 föreskriver en metod för att utvärdera det interna 
kontrollsystemet som står i direkt motsats till bottom-up-perspektivet. Detta perspektiv utgår 
från företagets övergripande kontroller och är ett så kallat top-down-perspektiv. Det innebär 
att ledningen fokuserar på de övergripande kontrollerna. De identifierar de mest väsentliga 
kontona och transaktionerna och därefter sker en identifikation av de kontroller som är 
nödvändiga för att nå dessa mål. Dessa kontroller brukar gå under namnet nyckelkontroller. 
Top-down-perspektivet har således ett snävare fokus då ledningen endast testar och utvärderar 
dessa nyckelkontroller.122 
 
 

 
 

Bild 2: Bottom-up-perspektivet och Top-down-perspektivet 
    Källa: Egen bild 

 
En modell som utgår ifrån top-down-perspektivet vid utvärderingen av den interna kontrollen 
för finansiell rapportering består av fyra steg. Processen avslutas med att VD:n och 
ekonomichefen skriver en rapport, enligt kriterierna för SOX 404, om det interna 
kontrollsystemets effektivitet.  

1. I det första steget ska ledningen identifiera nyckelkontroller med utgångspunkt från 
företagets övergripande kontroller. Svårigheten i ett top-down-perspektivet är att 
avgöra vilka konton som är av väsentlig karaktär och vilka nyckelkontroller som är 
relaterade till dessa. För att kunna avgöra vilka som är företagets nyckelkontroller 
måste ledningen göra en bedömning av huruvida svagheter i den interna kontrollen 
kan komma att leda till väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Om risken är 
överhängande måste kontrollen testas och dokumenteras. 
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2. Ledningen måste försäkra sig om att företagets nyckelkontroller dokumenteras på ett 
adekvat sätt. Om den här typen av dokumentation saknas, omöjliggörs en utvärdering 
av den specifika kontrollen. 

3. I det tredje steget ska ledningen utvärdera nyckelkontrollernas utformning för att 
avgöra om kontrollen är utformad på ett sådant sätt att väsentliga felaktigheter i den 
finansiella rapporteringen förebyggs eller upptäcks. 

4. Även om det inte finns brister i kontrollens utformning, finns en risk att kontrollen inte 
appliceras på rätt sätt. I det sista steget ska ledningen därför utvärdera hur 
nyckelkontrollerna används, i vilket sammanhang och av vem, för att avgöra om 
kontrollen förebygger och upptäcker väsentliga felaktigheter i den finansiella 
rapporteringen.123 

 
När företaget har identifierat nyckelkontroller ska de graderas efter en skala utifrån riskens 
nivå. AS5 identifierar nyckelkontrollernas risk på tre olika nivåer; hög, medel och låg. 
Uppdelningen görs för att företaget ska veta hur de ska testa kontrollerna. Kontroller som 
karaktäriseras av en hög risk är kontroller som är viktiga för företaget, är av en omfattande 
karaktär eller som under tidigare år har haft signifikanta brister. Kontroller som är av 
medelrisk har under tidigare år inte haft några signifikanta brister, men är av väsentlig 
betydelse för företagets processer och måste därför testas. Kontroller med låg risk har inte 
heller haft signifikanta brister under tidigare år och har inte förändrats sedan dess. Efter att en 
uppdelning av riskens nivå skett beslutar sig företaget för hur många tester som ska göras och 
om det finns möjligheter att reducera antalet kontroller. Antalet tester av medel- och 
lågriskkontroller bör minska om inget tyder på att särskilda problem med kontrollerna har 
identifierats. Företaget bör dock behålla samma högriskkontroller som de hade under 
föregående år.124 
 

3.6.2 Standardisering 
När företagen väljer att reducera antalet kontroller blir utvärderingen av den interna 
kontrollen för finansiell rapportering mer standardiserad. I de fall utvärderingen av de interna 
kontrollerna har en hög grad av standardisering blir det enklare att förstå, förändra och 
förbättra de interna kontrollsystemen, eftersom nyckelkontroller blir färre.125 
 
Som vi tidigare nämnt ska företaget börja med att identifiera de övergripande kontrollerna. 
Därefter ska företagen utvärdera de specifika kontrollerna som bedöms vara nyckelkontroller 
och som understödjer det övergripande kontrollsystemet. Om företagen utformar de 
övergripande kontrollerna på ett noggrant sätt kan de reducera utvärderingen av antalet 
specifika kontroller. Ett exempel på ett företag som har standardiserat sin utvärdering av det 
interna kontrollsystemet reducerade antalet kontroller att utvärdera från 561 till 140.126 Även 
en annan studie visar på fördelarna med att utgå från företagets övergripande kontroller 
genom att använda sig av en standardiserad utvärderingsprocess. När SOX implementerades 
använde sig många företag av dubbla kontroller för att försäkra sig om att systemet för 
utvärdering av internkontrollen var vattentätt. Genom att standardisera processen blir den 
mindre resurskrävande utan att det nödvändigtvis resulterar i en högre risk att 

                                                 
123 Ramos M, How to comply with Sarbanes-Oxley Section 404, s 23f 
124 Goldberg D, Focus on High-risk controls, s 70f 
125 Fogleman S L, Peterson B H, Heninger W G & Romney M B, Opportunity Detected, s 65 
126 Ibid, s 62-65 
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utvärderingsprocessen inte upptäcker väsentliga svagheter i den interna kontrollen. Detta 
beror på att utvärderingsprocessen är riskbaserad.127 
 
Trots att företagen känner till fördelarna med en standardiserad utvärderingsprocess visar en 
studie, där nio chefer för internrevisionen på publika företag intervjuats, att företagen 
fortfarande är konservativa i sin syn på att standardisera och därför utvärderar det interna 
kontrollsystemet i en större utsträckning än vad SOX 404 föreskriver. Undersökningen visar 
att företagen utvärderar mellan 55 och 100 procent av sitt interna kontrollsystem.128 
 
När ledningen identifierar företagets nyckelkontroller, genom ett standardiserat 
tillvägagångssätt, är det viktigt att de har förståelse för att dessa kontroller inte nödvändigtvis 
är nyckelkontroller även nästkommande år. Den underliggande risken kan förändras och 
därmed måste även utvärderingsprocessen av de interna kontrollerna byta fokus. En 
standardiserad utvärdering kräver en löpande riskbedömning samt att ledningen intar ett 
kritiskt förhållningssätt till de utvalda nyckelkontrollerna.129 
 

 
127 Mesa Grasiano C & Sinnet W M, How low can Sarbanes-Oxley Section 404 costs go, Financial Executive, 
Dec 2007, Vol 23, Issue 6, s 61ff   
128 Cenker W J & Nagy A L, Section 404 implementation, Managerial Auditing Journal, 2004, Vol 19, Nr 9, s 
1141-1145 
129 Wilkins S C & Gupta P P, Sustaining SOX 404: A Project Management Approach, Management Accounting 
Quarterly, Winter 2007, Vol 8, Nr 2, s 9f 



 

4. Praktisk metod 
I detta kapitel kritiskt granskar vi vårt tillvägagångssätt genom att beskriva vårt urval och vår 
undersökningsmetod samt redogöra för hur vi har genomfört studien. Kapitlet avslutas med 
ett avsnitt om praktisk access där vi reflekterar över tillträdet till information.  
 

4.1 Primärkällor – val av metod 
Den information som forskaren samlar in för studien kallas primärkällor eller primärdata.130 I 
denna studie baseras våra primärdata på sex kvalitativa intervjuer, med både SOX-ansvariga 
på företag och konsulter inom SOX på revisionsbyråer. 
 

4.2 Urval 
Grunden för en lyckad studie utgörs av de respondenter som deltar i studien och det är således 
av stor betydelse att rätt personer väljs ut. En god urvalsprocess vid kvalitativa 
undersökningar kännetecknas av systematik.131  
 
De två huvudkategorierna vid urval av respondenter är sannolikhetsurvalet och icke- 
sannolikhetsurvalet. Ett sannolikhetsurval används främst i kvantitativa undersökningar och 
innebär i korthet att det är lika stor sannolikhet för varje enhet i populationen att komma med i 
urvalet. Målet med detta är att få ett representativt urval för målpopulationen som öppnar upp 
dörren för generaliseringsmöjligheter. Alla metoder som inte är sannolikhetsurval är icke-
sannolikhetsurval vilket i sin tur innefattar olika urvalsmetoder. Detta innebär att forskaren 
aktivt väljer ut vissa respondenter och på grund av detta har inte alla individer samma 
möjlighet att delta i undersökningen. Tre exempel på icke-sannolikhetsurval är kvoturval, 
bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Kvoturvalet innebär att forskaren identifierar olika 
kategorier och hur många personer som ska intervjuas inom varje kategori. Därefter gör 
forskaren ett aktivt val genom att välja ut de personer som ska ingå i undersökningen. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att respondenterna i studien utgörs av de personer som forskaren 
vet har rätt kunskap och som finns i forskarens närhet. Snöbollsurvalet är en variant av 
bekvämlighetsurvalet och innebär forskaren tar kontakt med en person, som i sin tur 
rekommenderar andra personer som kan vara lämpliga respondenter i studien. Konsekvensen 
blir att urvalet inte blir representativt för populationen men i kvalitativa undersökningar är 
inte det av primär betydelse.132 
 
De fyra stora revisionsbyråerna, svenska företag som berörs av SOX samt amerikanska 
koncerner med bolag i Sverige, utgör studiens målpopulation. Anledningen till att vi har valt 
ut de stora revisionsbyråerna som målgrupp är att det är dessa som främst arbetar med de 
företag som använder sig av SOX. På revisionsbyråerna arbetar det, förutom revisorer, även 
konsulter. Vi har intervjuat två konsulter från två av byråerna eftersom konsulterna har varit 
delaktiga i och hjälpt till med implementeringen av SOX i många företag. På företagen har vi 
valt att intervjua den person som är ansvarig för SOX inom företaget. Vi har intervjuat fyra 
personer från fyra olika företag. 
 

                                                 
130 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik, s 132-137. 
131 Ibid, s 101 & 104 
132 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 109-133 och 377f 
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Många av de svenska företagen som tidigare berördes av SOX, har nyligen avregistrerat sig 
på den amerikanska börsen. Två av de utvalda företagen rapporterar inte längre enligt SOX 
medan de andra två fortfarande gör det. Till en början trodde vi att det skulle vara intressant 
att göra en jämförelse mellan de företag som berörs av SOX och de två som har valt att 
avregistrera sig från den amerikanska börsen. Vi har dock inte uppmärksammat några 
skillnader mellan våra fyra utvalda företag med hänsyn till denna variabel. Vi tror att det 
beror på två orsaker. För det första menar de två företagen som avregistrerat sig att det inte 
berodde på SOX. För det andra skedde avregistreringen relativt nyligen och de två företag 
som avregistrerat sig menar att de fortfarande arbetar i enlighet med SOX för att hålla en hög 
kvalitet på den interna kontrollen. Vi kommer således inte att göra några jämförelser med 
hänsyn till denna variabel. 
 
Vi började med att ta kontakt med de företag och revisionsbyråer vi ville intervjua och 
förklarade därefter syftet med vår studie och varför vi ville intervjua just deras företag eller 
revisionsbyrå. Att få tag på konsulter visade sig inte ställa till några större bekymmer. Vi 
kontaktade den studentansvarige på kontoret i Umeå som i sin tur gav oss ett namn på en 
person inom byrån som arbetade med rådgivning av SOX. Den största svårigheten var att få 
tag på rätt person på företagen att intervjua, eftersom företagen i vår studie är stora och de 
personer vi ville ha kontakt med är högt uppsatta inom företagen och därmed ofta upptagna. 
En annan svårighet var att vi inte visste vilken position eller roll i företagen som motsvarade 
den kunskap vi sökte. Vi kom i kontakt med fyra SOX-ansvariga på fyra olika företag vi ville 
intervjua. Dessa personer arbetar med internkontroll och är ansvariga för SOX-arbetet i 
företaget. De två konsulter vi har intervjuat arbetar med rådgivning inom SOX.   
 
Urvalet är således ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval, då företagen 
och revisionsbyråerna valdes ut med omsorg. Även valet av de personer som vi ville intervjua 
inom företagen är ett bekvämlighetsurval, då vi sökte de personer på företaget som skulle 
kunna besvara vår frågeställning och som var tillgängliga. Däremot anser vi att valet av 
konsulter är ett snöbollsurval då de personer vi intervjuade har varit rekommenderade av 
andra. 
 
Våra urvalsmetoder innebär att resultaten inte är representativa för populationen som helhet. 
Det innebär att vi inte kan generalisera våra resultat till samtliga revisionsbyråer i Sverige och 
inte heller till alla de svenska och amerikanska företag som omfattas av SOX. Då målet med 
vår studie är att utveckla en djup förståelse för hur arbetssättet med SOX 404 har förändrats, 
anser vi att vår urvalsprocess och förlorade generaliseringsmöjligheter inte har en negativ 
inverkan på vår studies trovärdighet. Vi eftersträvar således inte att kunna generalisera 
resultatet till hela populationen. Vårt syfte är att jämföra det empiriska materialet mellan de 
intervjuade företagen och revisionsbyråerna för att kunna identifiera skillnader och likheter 
och på så sätt skapa oss en djupare förståelse för vårt problem.  
 

4.3 Undersökningsmetod 
Den teknik som används vid insamlandet av data benämns undersökningsmetod. Om 
forskningsstrategin huvudsakligen har kvalitativa tendenser så kommer forskarens 
undersökningsmetod att vara mer inriktad på att nå en djupare förståelse än att samla in 
kvantifierbara fakta. De vanligaste undersökningsmetoderna av kvalitativ karaktär är 
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etnografi/deltagande observation, fokusgrupper, semi- och ostrukturerade intervjuer, samtals- 
och diskursanalys och kvalitativ analys av texter och dokument.133  
 
Vårt problem avgjorde för den kvalitativa forskningsstrategin eftersom vi vill undersöka hur 
våra respondenter upplever att arbetssättet har ändrats. Den kvalitativa forskningsstrategin 
förknippas i sin tur med olika undersökningsmetoder. Eftersom vi vill ta del av våra 
respondenters erfarenheter och åsikter och eftersträvar en öppen dialog anser vi att intervjuer 
är ett naturligt val.  
 

4.4 Intervjuer 
Intervjuer är den vanligaste insamlingsmetoden av kvalitativa data.134 En intervju kan 
antingen vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Den kvantitativa intervjun kännetecknas 
av en hög grad av standardisering och strukturering medan ett motsatt förhållande gäller för 
den kvalitativa intervjun. Standardisering innebär vilket inflytande forskaren har över 
intervjusituationen. Ju större inflytande forskaren har desto lägre grad av standardisering. Vid 
en kvalitativ intervju eftersträvar forskaren att anpassa varje intervju efter respondenten för att 
på så vis få en mer nyanserad bild av respondenternas svar. Detta innebär att varje 
intervjusituation blir den andre olik. Strukturering syftar till hur intervjufrågorna är 
formulerade och hur likartat respondenterna tolkar frågorna. Ju större spelutrymme det finns 
för respondenterna att tolka frågorna desto lägre grad av strukturering. I en kvalitativ intervju 
är målet att få förståelse för den intervjuades sociala verklighet och för att få det, krävs det att 
den intervjuade kan tolka och besvara frågorna utifrån sina egna erfarenheter.135  
 
Fördelarna med kvalitativa intervjuer är att forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor, vilket 
ökar troligheten för mer uttömmande svar.136 Kritik som riktas mot kvalitativa intervjuer är att 
resultatet blir missvisande då respondenten inte intervjuas i den miljö där kunskapen har 
utvecklats. Detta innebär bland annat att forskaren inte kan utläsa den sociala interaktion som 
existerar i respondentens dagliga liv. Forskaren kan inte heller utläsa beteenden och 
erfarenheter då dessa är situationsbetingade.137 En annan nackdel med den kvalitativa 
intervjun är den så kallade intervjuareffekten. Den innebär att forskaren kan komma att 
påverka respondenten genom sin närvaro, exempelvis genom sitt sätt att ställa frågor eller 
genom sina uttryck, vilket i sin tur kan leda till att resultaten blir mer eller mindre 
missvisande.138 Erfarenhet och lyhördhet är två egenskaper som gör att forskaren enklare kan 
sätta sig in i och förstå respondentens sociala verklighet, vilket i sin tur minimerar 
intervjuareffekten.139  
 
Vi anser att kvalitativa intervjuer är den metod som kan ge oss tillräckligt uttömmande 
empiriskt material för att kunna besvara vår frågeställning. En kvalitativ intervju ger oss som 
intervjuare ett större inflytande över intervjusituationen, vilket bland annat gör det möjligt att 
ställa följdfrågor och anpassa intervjun efter de personer vi intervjuar. Då graden av 
strukturering är låg ökar tolkningsutrymmet för våra respondenter, vilket innebär att vi får 
tillgång till deras kunskap. Om graden strukturering hade varit högre hade respondenternas 

                                                 
133 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 297ff 
134 Ryen A, Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier, Liber, Malmö, 2004, s 7 
135 Olsson H & Sörensen S, Forskningsprocessen, s 80f 
136 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, s 61 
137 Ryen A, Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier, s 96ff 
138 Johansson-Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s 113f 
139 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik, s 105 
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spelutrymme varit mindre och vi hade på så vis kunnat gå miste om nya intressanta 
infallsvinklar. Kvalitativa intervjuer ger oss ökad förståelse och det djup vi eftersträvar. När vi 
skrev vår kandidatuppsats använde vi oss även då av kvalitativa intervjuer. Trots detta ser vi 
oss inte som erfarna intervjuare och bristen på erfarenhet kan innebära en ökad 
intervjuareffekt. Vi anser dock att medvetenheten om intervjuareffekten samt lärdomarna från 
kandidatuppsatsarbetet bör minska vår påverkan på respondenterna. Förarbetet inför 
intervjuerna har varit stort och vi har arbetat med formuleringen av våra frågor för att de inte 
ska vara ledande och därmed inte påverka respondenterna att svara på ett visst sätt. 
 

4.4.1 Telefonintervjuer 
Intervjusituationen kan se ut på flera olika sätt. Den vanligaste är ett personligt möte mellan 
intervjuare och respondent. Det finns dock andra varianter, exempelvis gruppintervjuer, 
datorstödda intervjuer samt telefonintervjuer. De olika typerna av intervjuer har sina för- och 
nackdelar.140 I denna studie har vi valt att använda oss av telefonintervjuer och vi kommer 
därför endast att redogöra för de konsekvenser som det medför. 
 
Fördelarna med telefonintervjuer är att det är kostnads- och tidseffektivt eftersom några 
restider eller resekostnader inte förekommer. Telefonintervjun anses vara fördelaktig när det 
är fler än en intervjuare. Detta beror på att det är enklare att kontrollera varandra än under en 
personlig intervju. Den viktigaste fördelen är att intervjuareffekten minimeras då 
respondentens svar inte påverkas av kroppsspråk, minspel, utseende och andra egenskaper 
som intervjuaren besitter. Nackdelen är att forskaren inte kan utläsa icke-verbala uttryck från 
respondenten, vilket kan få till följd att svaren tolkas på ett felaktigt sätt. En annan nackdel är 
att forskaren inte kan tydliggöra frågor genom visuella hjälpmedel.141 
 
Vi valde att använda oss av telefonintervjuer på grund av att våra respondenter har sina kontor 
i Stockholm. Av kostnads- och tidsskäl valde vi därför att intervjua per telefon. Eftersom 
respondenten under intervjun inte kunde utläsa våra icke-verbala uttryck ansåg vi att det var 
extra viktigt att ställa tydliga och välformulerade frågor som inte kunde missuppfattas av 
respondenten. Vi hade även förberett vissa följdfrågor för att undvika att bli tagna på sängen 
av oväntade svar och därmed ställa ledande följdfrågor. Trots att vi anser att 
intervjuareffekten torde vara relativt liten under en telefonintervju tror vi ändå att vi kan ha 
påverkat våra respondenter. Vårt tonläge och vårt sätt att uttrycka oss är faktorer som kan ha 
en inverkan på våra respondenter trots att det inte rör sig om ett fysiskt möte. 
 

4.4.2 Förarbete 
Vi har i ovannämnda avsnitt redogjort för varför vi har valt att använda oss av en kvalitativ 
intervju. Vi har diskuterat att en kvalitativ intervju karaktäriseras av en låg grad av 
standardisering och strukturering men hur standardiserad och strukturerad den kvalitativa 
intervjun är, beror på intervjuns utformning142.  
 
Det finns huvudsakligen två typer av kvalitativa intervjuer; den ostrukturerade och den semi-
strukturerade intervjun. I den ostrukturerade intervjun använder sig forskaren endast av några 
få teman, eller i extremfallet endast av en fråga, som respondenten sedan fritt får associera 
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141 Ibid, s 140f 
142 Olsson H & Sörensen S, Forskningsprocessen, s 80f 
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kring. Den ostrukturerade intervjun kan liknas vid ett samtal och möjliggör för respondenten 
att utvidga sina argument. En semi-strukturerad intervju innebär att forskaren använder sig av 
en intervjuguide som är mer detaljerad än vid den ostrukturerade intervjun. Trots en högre 
grad av styrning från forskarens sida har respondenten fortfarande möjlighet att fritt utforma 
sina svar. Både den ostrukturerade och den semi-strukturerade intervjun kännetecknas av 
flexibilitet.143 
Vi har valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer då vi anser att de har det bästa av 
två världar. Vi anser att en ostrukturerad intervju riskerar att bli alltför informell och vi vill 
inte riskera att tappa fokus och förlora jämförbarheten mellan de olika intervjuerna. En alltför 
strukturerad intervju kan däremot låsa respondenten att svara på ett visst sätt, vilket 
omöjliggör nya infallsvinklar. Vi anser att en semi-strukturerad intervju behåller den fria 
dialogen med respondenten utan att tappa fokus.  
 
Vår intervjumall behandlar områden som vår teori belyser men tonvikten ligger på avsnitten 
risk och internkontroll. I vår intervjumall har vi utgått ifrån fyra olika områden; 
implementering, konsekvenser, internkontroll och risk. När frågemallen var klar bestämde vi 
oss för att respondenterna skulle få ta del av den innan intervjun. Vi ville att respondenterna 
skulle ha en möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna, både för sin egen och för vår skull. 
Om respondenten får tid att förbereda sig innan intervjun tror vi att de blir mer avslappnade 
och säkra i sina uttalanden, vilket i sin tur bör öka vår praktiska access.   
 

4.4.3 Intervjutillfället  
För att skapa en god atmosfär under intervjun är det viktigt att intervjuaren försöker skapa en 
avslappnad stämning, för att på vis vinna respondentens förtroende och öka den praktiska 
accessen. Vid intervjutillfället ska forskaren undvika att ställa ledande frågor och att visa 
huruvida svaren gillas eller inte. 144 
 
För att skapa en öppen stämning började vi med att presentera oss själva och vårt syfte med 
studien. Vi försökte även förklara hur de hjälpte oss och på vilket sätt vi skulle använda oss av 
deras svar. Vi hade läst på om de företag vi skulle intervjua och vi anser att det därför blev 
enklare att inleda samtalet samtidigt som det känns respektfullt mot företaget att vara 
förberedd. Under intervjun visade vi hänsyn och lät respondenterna prata till punkt, men vi 
var ändå beredda att styra in dem på rätt spår om de gjorde alltför stora utsvävningar. Vi tror 
att allt detta bidrog till en god stämning där både vi och respondenten ställde frågor till 
varandra och fick ut så mycket som möjligt av intervjun.    
 
Att dokumentera intervjun med hjälp av inspelningsutrustning gör att risken för att viktig 
information ska gå förlorad, minskar. Dessutom kan forskaren i efterhand, förutom att höra 
vad som sägs, även tolka hur respondenten uttrycker sig. Andra fördelar med att spela in 
intervjun är att felaktiga och omedvetna tolkningar blir färre, att analysen blir mer noggrann 
då forskaren kan gå igenom materialet fler gånger om, samt att det blir enklare för forskaren 
att bemöta eventuella anklagelser om att intervjun i för stor utsträckning färgats av forskarens 
förförståelse. Trots fördelarna med inspelning kan vissa respondenter känna sig hämmade på 
grund av att deras svar spelas in, vilket kan få en negativ inverkan på studiens resultat.145 
 

                                                 
143 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 362f 
144 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, s 50-53 
145 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 374 
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Vid intervjutillfällena använde vi oss av en konferenstelefon för att vi båda skulle kunna vara 
aktiva. Att vara två personer som genomför en intervju ser vi som en fördel då risken för 
missförstånd minskar. Dessutom ökar möjligheten att finna intressanta infallsvinklar under 
intervjuns gång då två personer bidrar med sin individuella kompetens. Vi började med att 
fråga om respondenterna gav sitt samtycke till att vi spelade in intervjuerna. Samtliga svarade 
ja. För att minska risken att respondenterna skulle känna sig begränsade i sina uttalanden 
berättade vi hur vi skulle använda oss av bandet och att ingen annan än vi själva skulle ha 
tillgång till bandet. Vi tror att en fördel med telefonintervjun är att respondenterna inte känner 
sig lika hämmade av inspelningsutrustningen eftersom de inte kan se den. Hur som helst anser 
vi dock att fördelarna med att spela in intervjun och minska risken att väsentlig information 
skulle gå förlorad, överstiger de nackdelar en inspelning innebär. Varje intervju var ungefär 
50 minuter lång. Vi uppfattade vi att samtliga respondenter gav oss grundliga och 
uttömmande svar på frågorna och att de visade ett intresse kring vårt ämnesval trots att 
intervjuerna var relativt omfattande. Ett antal intervjupersoner bad även om att få ett exemplar 
av vår färdiga uppsats.  
 

4.4.4 Efterarbete 
När en forskare spelar in en intervju blir det enklare att bearbeta intervjumaterialet. Forskaren 
kan gå igenom materialet gång på gång för att inte gå miste om viktig information.146   
 
För att inte gå miste om väsentlig information och för att varje specifik fråga skulle tolkas så 
korrekt som möjligt, omvandlade vi det inspelade materialet till text. Även om vi var aktiva 
lyssnare under intervjuerna är det lätt att gå miste om betydelsefull information om inte 
intervjun spelas in och transkriberas. De resonemang som framfördes under intervjuerna var i 
många fall avancerade. Genom att lyssna på svaren flera gånger var det lättare att förstå 
innebörden av vissa av resonemangen. Varje enskild intervju tog två till tre timmar att 
transkribera och totalt resulterade transkriberingarna i 35 sidor empiriskt material. För att 
förenkla arbetsprocessen och göra materialet mer lättöverskådligt sorterade vi sedan in de 
olika respondenternas svar under varje avsnitt i resultatdelen. Vi har valt att presentera svaren 
i längre avsnitt för att bättre kunna förmedla innebörden i våra respondenters svar och minska 
risken att viktig information går förlorad. 
 
Att spela in telefonintervjuerna och transkribera det empiriska materialet har inte endast ökat 
studiens trovärdighet utan även bidragit till en ökad insikt i vårt eget beteende under 
intervjuerna. Vid transkriberingen fick vi kännedom om vårt eget beteende under intervjun 
och vi kunde därmed lära oss av de misstag vi gjorde för att sedan förbättra oss inför 
kommande intervjuer. Efter första intervjun märkte vi att det i vissa fall fanns ett behov av fler 
följdfrågor. En annan lärdom vi tog med oss från vår första intervju var att tystnad inte är 
något farligt. Vid telefonintervjuer är det svårt att avgöra när respondenten har talat till punkt 
eftersom kroppsspråket inte kan avläsas. Det fanns därför tillfällen då vi avbröt respondenten 
innan denne slutfört sitt resonemang. Dessutom tror vi att de flesta människor behöver några 
sekunders betänketid och som intervjuare är det viktigt att ge respondenten tid och inte bli 
stressad av tystnaden.  
 

                                                 
146 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund, 1997, s 53ff 
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4.5  Praktisk access 
Med accessproblematik menas svårigheterna för forskaren att få tillträde till information.147 
Vi upplevde en del accessproblematik under vår forskningsprocess. Som vi beskrev i avsnittet 
om vårt urval tyckte vi att det var svårt att komma i kontakt med rätt person på de företag vi 
ville intervjua. Att intervjua rätt personer är viktigt för att få rätt information och därmed 
tillförlitliga resultat. Eftersom vi tidigt i uppsatsarbetet kontaktade företag och revisionsbyråer 
hade vi dock gott om tid att få tag på rätt personer att intervjua.  
 
Förutom att få tag på rätt personer att intervjua, kan det även vara svårt att få access till den 
information och kompetens som dessa personer besitter. Vårt ämne är komplext vilket 
medförde att det ibland var svårt att hänga med i de resonemang som framfördes av våra 
respondenter. Detta var vi väl medvetna om innan vi påbörjade våra intervjuer och hade 
därför färdigställt vårt teorikapitel för att skapa en djup förståelse för ämnet och på så sätt 
kunna tillgodogöra oss våra respondenters svar. I de fall vi inte förstod var vi inte rädda för att 
be respondenterna om att förtydliga sina svar. Vi anser att vi fick öppna, utförliga och ärliga 
svar av våra respondenter. Vi upplevde inte att någon av de intervjuade reagerade negativt på 
någon av våra frågor eller undvek att svara. Vi tror att detta dels beror på att vårt ämne inte 
upplevs som känsligt och dels för att de personer vi har intervjuat har stor kunskap inom 
ämnet och därför är säkra på sina svar. Vi kände inte heller att telefonintervjuerna begränsade 
vår access på något vis. Intervjuerna kändes varken stela eller alltför formella vilket vi tror 
kan vara en risk vid telefonintervjuer. 
 
Samtliga respondenter och de företag de arbetar för är anonyma i denna studie. Vi anser att 
det inte finns något skäl till att de inte ska vara anonyma, då anonymitet kan bidra till öppnare 
intervjuer eftersom respondenten vågar uttala sig i större utsträckning.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
147 Johansson-Lindfors Majbritt, Att utveckla kunskap, s135 



 

5. Resultat 
Detta kapitel inleds med en presentation av våra respondenter. Därefter presenterar vi vårt 
resultat med hjälp av följande fyra rubriker: Den nya lagens effekter, COSO, Utvärderingen 
av den interna kontrollen i praktiken och Top-down-perspektivet. Under varje rubrik 
presenteras de fyra företagen och de två konsulternas åsikter. Respondenternas åsikter följs 
av en analys där vi jämför vårt empiriska material med tidigare studier och ramverk samt 
jämför respondenternas åsikter med varandra, för att kunna urskilja tendenser.   
 

5.1 Presentation av respondenterna 
Göta 
Göta arbetar som Nordic SOX-leader på företag Götadottir. Göta arbetar som Nordic 
Assistent Controller och SOX leader för Norden. Hon har arbetat med SOX i ett år på 
Götadottir men har tidigare arbetat med SOX på en av de stora revisionsbyråerna. 
 
Melker 
Melker arbetar som Vice President of Internal Control på företag Melkersson. Melker har 
arbetat med SOX sedan företaget påbörjade arbetet med att implementera SOX år 2004. 
Melkersson tog beslutet att avregistrera sig från den amerikanska börsen år 2007.  
 
Sigurd 
Sigurd arbetar som Head of Corporate Governance på företag Sigurdsson. Bolaget 
implementerade SOX år 2004. Sigurdsson är inte noterade på någon börs utan har så kallade 
”bond-lån” som är noterade.  
 
Valfrid 
Valfrid arbetar som Head of Internal Control på företag Valfridsson. Valfrid har arbetat med 
SOX i tre år på företaget. Tidigare arbetade han som konsult och revisor på en revisionsbyrå 
där han drev SOX som ett projekt. Valfridsson implementerade SOX år 2004. Valfrid började 
arbeta på Valfridsson 2005 och vid den tidpunkten hade företaget arbetat med SOX i 8 
månader. Valfridsson avregistrerade sig från den amerikanska börsen år 2007. 
 
Algot Konsult 
Algot Konsult arbetar som konsult på en av de stora revisionsbyråerna. Han har arbetat med 
SOX från hösten 2004.  
 
Edvard konsult  
Edvard Konsult arbetar som konsult på en av de stora revisionsbyråerna. Han har arbetat med 
SOX sedan 2003, både i Sverige och i USA.  
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5.2 Den nya lagens effekter 
I detta avsnitt redogör vi för vilka förändringar som införandet av SOX 404 har medfört, för- 
och nackdelar samt svårigheter för företagen med att tillämpa lagen.   
 

5.2.1 Respondenternas åsikter 
Göta 
Göta anser att eftersom det företag hon arbetar på är hårt styrt har internkontroll alltid varit ett 
viktigt redskap. SOX, rapporteringskravet och de nya regelverken har dock inneburit att fokus 
på internkontroll har blivit ännu större. Göta menar att även om SOX inte skulle finnas skulle 
företaget ändå jobba med frågor gällande internkontroll. Hon betonar dock att SOX är ett bra 
stöd i arbetet och det skulle kännas fel att ta bort SOX. Lagen har hjälpt företaget att få 
struktur och kontroller på plats. I vissa processer kan det dock finnas en inneboende 
ineffektivitet. Som exempel nämner hon ”segregation of duties”, som kom till för att förhindra 
risken för bedrägerier. I praktiken innebär det att en och samma person inte både får attestera 
och betala eller installera ett kontrakt och samtidigt lägga en order. Segregation of duties kan 
därför bli en resurskrävande process. 
 
I SOX begynnelse skulle företaget göra allting till hundra procent, vilket fick till följd att en 
majoritet av alla kontroller granskades. År 2004 gjorde konsulter en stor del av arbetet 
eftersom företaget saknade kunskap om hur de skulle gå tillväga för att leva upp till de krav 
lagen ställde. Göta menar dock att företaget allt eftersom började inse att det inte var 
nödvändigt att testa allt och behovet av konsulthjälp minskade allt eftersom.  Bolag Götadottir 
började således standardisera och lägga fokus, pengar och tid på de transaktionstäta 
processerna. 
  
Göta anser att en av de största svårigheterna med tillämpningen av SOX 404 är att utifrån ett 
riskperspektiv välja ut de kontroller som är relevanta att testa. En annan svårighet, menar 
Göta, är att få alla i organisationen att förstå vad SOX verkligen är. SOX ska ses som ett 
hjälpmedel i processerna och en trygghet för människorna som jobbar i företaget, och inte 
som ett nödvändigt ont som företaget endast gör för att de måste. Nackdelarna med SOX är att 
lagen är oerhört tidskrävande och där utav kostsamt för företagen. Götadottir har påbörjat 
arbetet med att standardisera sin utvärderingsprocess genom att huvudkontoret ger direktiv 
om vilka kontroller som ska testas i de olika bolagen. Göta menar att en sådan process både 
kan få positiva och negativa effekter. En negativ effekt kan vara att olika länder och bolag 
utformar sina kontroller på olika sätt, vilket gör det svårt att följa ledningens direktiv. 
Fördelen med ett standardiserat arbetssätt är att det är mer resurseffektivt. 
 
Göta upplever att den finansiella rapporteringen blivit mer trovärdig. Anledningen till detta är 
att eventuella svagheter i de finansiella systemen kommer att ge utslag i kontoavstämningarna 
och således även i den finansiella rapporteringen. I och med SOX höga krav på kontroller 
ökar kvaliteten på systemen. Göta menar att; ”Bra kontroller kräver bra systemstöd”.  Som 
svar på frågan om en ökad extern revision kan ersätta ett starkt internkontrollsystem, menar 
Göta att internkontroll och extern revision har två skilda uppgifter. Medan internkontrollen 
och internrevisionen syftar till att bygga upp bra system med hög kvalitet och på så sätt öka 
tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen, vill den externa revisionen endast testa att så 
faktiskt är fallet. 
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Melker 
Melker anser att implementeringen av SOX har bidragit till att hela organisationen har lagt ett 
större fokus på internkontroll. Idag finns processbeskrivningar för samtliga processer i 
företagets redovisning.  Tidigare sågs den interna kontrollen främst som en del av den externa 
revisionen, medan den idag ses som en integrerad del i hela företaget. Melker menar att 
detaljstyrningen var stor när SOX implementerades och att det fanns svårigheter att nå ut till 
alla i organisationen. I dagsläget berörs inte bolag Melkersson längre av SOX då de har 
avregistrerat sig på Nasdaq-börsen. Förutom kostnadsskälet var den främsta orsaken till 
avregistreringen att omsättningen i USA var förhållandevis låg. Dessutom menar Melker att 
den djuplodade detaljnivån inte passade de europeiska bolagen och att de därför 
missgynnades av den nya lagen i jämförelse med de amerikanska bolagen.  
 
Detaljrikedomen var en av de största svårigheterna vid implementeringen av SOX, enligt 
Melker. Han menar att det var svårt att få organisationen att förstå varför all 
detaljgranskningen, som tog så mycket tid i anspråk, var nödvändig. Melker menar att de 
främsta nackdelarna med SOX 404 var att det var tidskrävande och kostsamt. När SOX 
implementerades fick många i organisationen en känsla av att inte bli ”litade på” längre, vilket 
skapade otrygghet, även om den känslan för de allra flesta var övergående. På det stora hela 
anser Melker att SOX har varit ett bra arbetsredskap. Fördelarna med lagen var att allt blev 
nedskrivet på pränt samt att hela organisationen fick en ökad förståelse för vikten av en god 
internkontroll. 
 
Melker anser att den finansiella rapporteringen var tillförlitlig redan innan SOX 
implementerades. Melker påpekar dock att ekonomichefen har gjort ett uttalande om att bolag 
Melkersson förbättrat rutinerna och att kvaliteten ökat för den finansiella rapporteringen både 
internt och externt. Melker är av den åsikten att en ökad extern revision i teorin skulle kunna 
ersätta internkontroll. Men han konstaterar även att ett välfungerande internkontrollsystem 
inte går att lägga ut på en extern part då ledningen för att ha ”grepp om sina affärer”, måste ha 
koll på sin internkontroll. 
 
Sigurd 
Sigurd anser att implementeringen av SOX 404 har medfört att det har blivit ett större fokus 
på internkontroll. Han tycker att företaget har fått en anledning att se över och dokumentera 
sina kontroller och processer, vilket i sin tur har inneburit att det interna kontrollsystemet har 
blivit starkare. Sigurd upplever att organisationen ser positivt på SOX och att många ser 
värdet av att ha en stark internkontroll, då den bidrar till en bättre struktur inom 
organisationen. Sigurd påpekar att arbetet med den nya lagen har varit omfattande och 
tidskrävande. Till skillnad från många andra företag valde dock företag Sigurdsson att inte 
använda sig av konsulter, utan att genomföra hela arbetet med hjälp av interna resurser. Att 
inte ta hjälp från konsulter ser Sigurd som en fördel, eftersom att implementeringen inte har 
blivit lika kostsam samt att företaget själv har fått styra hur de vill arbeta med lagen och 
utforma sitt interna kontrollsystem. 
 
För Sigurdsson var den största svårigheten med SOX 404 att förstå lagens egentliga innebörd 
samt att anpassa sig efter den nya lagens ökade krav. Vid implementeringen saknades det 
riktlinjer från SEC och PCAOB, vilket bidrog till att företaget till en början famlade i mörker. 
När riktlinjerna väl kom visade de sig vara svårtydda och omfattande vilket innebar att 
problemet med att tolka lagen kvarstod. För att förstå vad som krävdes använde företaget 
revisorerna som bollplank. Sigurd anser att revisorerna tolkade lagen snävt och att de i början 
ställde oerhört höga krav på dokumentation och testning. Revisorerna krävde att varje detalj 
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skulle utvärderas. Sigurd anser att det fanns vissa svårigheter i och med att det var en 
amerikansk lagstiftning. Lagen är oerhört detaljerad och varje enskild process skulle till en 
början utvärderas. Detta är även den största nackdelen med SOX. En omfattande 
dokumentation och testning kostade företaget både tid och pengar. Med tiden har tolkningen 
av lagen förändrats och Sigurd menar att företaget idag fokuserar mindre på detaljer och mer 
på processer som karaktäriseras av hög risk. Det får till följd att företaget idag lägger både 
mindre tid och pengar på arbetet med SOX. Fördelarna med SOX är att internkontrollen har 
blivit bättre. Företag Sigurdsson har investerat i fler automatiska kontroller och nya 
stödsystem, vilket har minskat risken för att felaktigheter i den finansiella rapporteringen inte 
upptäcks. 
 
På frågan om den finansiella rapporteringen har blivit mer tillförlitlig i och med SOX menar 
Sigurd att det är svårt att urskilja någon märkbar effekt. Sigurd anser att bedrägerier ofta sker 
på ledningsnivå och inte på transaktionsnivå. Han säger: ¨Det är orimligt att det kan bli så 
pass stora belopp på transaktionsnivå att det kan komma att påverka oberoende investerare¨. 
Det nya fokuset på risk och övergripande kontroller bidrar dock till att risken för bedrägerier 
på ledningsnivå minskar. Sigurd menar att de bedrägerier som har skett har varit en 
konsekvens av att företaget fokuserat på för många delar i stället för att utvärdera helheten. En 
tillförlitlig finansiell rapportering anser Sigurd vara en kombination av en stark internkontroll, 
en bra utvärdering av denne samt ett bra samarbete med revisorerna.  
 
Valfrid 
Valfrid anser att den främsta förändringen i och med implementeringen av SOX 404 är att 
frågor gällande internkontroll har kommit upp på agendan igen. Internkontroll som område 
har blivit aktuellt på managementnivå och rutinerna har blivit mer formaliserade. Valfrid vill 
påstå att påverkan varit stor och att implementeringen har fått såväl positiva som negativa 
påföljder. Valfrid säger att ”När SOX implementerades blev allting överformaliserat och 
många var allt för försiktiga”. När SOX implementerades såg organisationen den nya lagen 
som en börda och som ytterligare en pålagring som kändes onödig. På koncernnivå 
betraktades lagen däremot som ett övervakningsverktyg som skapade ett mervärde. 
Valfridsson är sedan 2007 inte längre registrerade på den amerikanska börsen och berörs 
således inte längre av SOX. Anledningen till avregistreringen var den relativt låga 
omsättningen på Nasdaq-börsen. 
 
De största svårigheterna i tillämpningen av SOX 404 var enligt Valfrid att skapa förståelse för 
lagens syfte. SOX som lag reglerar endast redovisningen, men Valfrid menar att problemet 
var att många inom bolaget valde att tolka lagen extensivt. De ville även applicera lagen på 
den operativa verksamheten, vilket inte var ändamålet med lagen. För att råda bot på detta 
problem använde sig Valfridsson av konsulter i stor utsträckning. Valfrid menar att 
konsultkostnaderna motsvarade ungefär 80 procent av den totala kostnaden för SOX när lagen 
implementerades. I år använder sig Valfridsson endast av någon enstaka konsult och 
kostnaden har minskat markant. 
 
Nackdelarna med SOX för Valfridsson var att COSO och de externa revisorerna inte riktigt 
visste var fokus skulle ligga. Valfrid anser att detta i kombination med att SOX som lag är 
diffust skriven, bidrog till att Valfridsson i mångt och mycket blev lurade in i detaljer, som de 
i annat fall inte skulle ha behövt titta närmare på. En stark fördel med SOX är att 
internkontroll blivit ett prioriterat område för bolaget. Som Valfrid uttrycker det; ”trots att 
man lever med det dagligen är det lätt att inte prata om det”. Tidigare pratade bolaget endast 
om internkontroll i de fall något gått snett, medan man idag pratar om internkontroll även i 
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förebyggande syfte. Valfrid menar att SOX tvingade bolaget att ha ett utvärderingsförfarande, 
då det saknades rutiner för hur internkontrollen skulle utvärderas. Idag jobbar Valfridsson mer 
aktivt med att utvärdera internkontrollen. I och med de nya kraven har bolaget skapat en ny 
funktion som har till uppgift att arbeta med internkontroll. 
 
Valfrid konstaterar att den finansiella rapporteringen höll god kvalitet redan innan SOX 
implementerades. Samtidigt menar han att den har förbättrats inom vissa områden. I och med 
att internkontrollen utvärderas kontinuerligt blir den finansiella rapporteringen stabilare. 
Valfrid menar att det för aktieägarna är viktigt att den finansiella rapporteringen håller en 
konstant hög och jämn nivå. SOX är ett verktyg för att nå en ökad stabilitet då SOX ställer 
höga krav på internkontrollen. Valfrid menar att det på grund av detta är viktigt att ha en god 
internkontroll, men att det finns andra metoder för att uppnå tillförlitlighet i den finansiella 
rapporteringen. En utökad extern revision kan i teorin ersätta en stark internkontroll men 
Valfrid anser ändå att en sådan lösning inte är lika kostnads- och tidseffektiv. Som svar på 
frågan om Valfridsson har upplevt några svårigheter att som svenskt företag tillämpa en 
amerikansk lag menar Valfrid att de inte känt sig missgynnade jämfört med de amerikanska 
bolagen. Valfridsson kunde dra lärdomar från implementeringen i USA, eftersom den skedde 
ett år tidigare. 
 
Algot Konsult 
Den främsta förändringen i och med implementeringen av SOX och sektion 404 är att 
internkontrollen har fått större uppmärksamhet i organisationen. Algot Konsult menar att 
medvetenheten om vikten av en god internkontroll har ökat hos de anställda på alla nivåer i 
företaget. Algot Konsult anser att dessa tendenser är tydliga: ¨Innan Enron och andra 
skandaler var internkontroll inget som diskuterades specifikt i bolagen, det var endast en 
begränsad del av det arbete som utfördes.¨ Han berättar att alla anställda är involverade i 
internkontrollen på något sätt eftersom varje arbetsuppgift är förknippad med olika kontroller. 
Medvetenheten är den främsta fördelen som lagstiftningen har medfört. 
 
Algot Konsult anser att det fanns många svårigheter i tillämpningen av SOX 404 när lagen 
infördes. Lagens detaljrikedom skapade många bekymmer för bolagen och kostade både tid 
och pengar. De amerikanska bolagen hade fördelen att de var mer vana vid den tunga formalia 
som sköljde in över Sverige och andra länder i och med det nya regelverket. För de svenska 
företagen kom detta som en stor omställning. Algot Konsult säger; ¨Svenska bolag har ett 
annat tänk, här litar vi på varandra och misstror ingen. I de amerikanska bolagen finns det en 
större misstänksamhet.¨ Han menar att en svårighet med SOX 404 är den ökade 
arbetsmängden. Införandet medförde att företagen fick en massa nytt jobb på en gång, vilket 
skapande svårigheter då företagen var tvungna att försöka möta upp de nya arbetsuppgifterna 
med den befintliga organisationen. SOX skapade extraarbete för organisationen och att endast 
möta upp detta med interna resurser var enligt Algot Konsult en stor svårighet för många 
bolag. Många valde därför att ta hjälp av konsulter. Den ökade arbetsmängden, kostnaderna 
och det faktum att lagen inte var anpassad efter den svenska företagskulturen är enligt Algot 
Konsult de främsta nackdelarna med SOX 404. 
 
Som svar på frågan om en utökad extern revision kan ersätta en stark internkontroll anser 
Algot Konsult att extern revision och ett starkt internkontrollsystem egentligen är två 
varianter som jobbar mot samma mål. Algot Konsult har erfarenhet av båda sidorna men anser 
att det är svårt att ersätta ett internkontrollsystem genom en utökad extern revision. Han anser 
att det är bättre att försöka skapa ett internt kontrollsystem inom bolaget genom att satsa på en 
ökad medvetenhet och ett ökat ansvarstagande bland de anställda. Det ger en bättre kvalitet 
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och en högre tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen. Det är svårt för externa revisorer 
att få samma inblick och förståelse för hur företaget är uppbyggt som de personer som arbetar 
i organisationen har. 
 
Edvard Konsult 
Edvard Konsult anser att internkontrollen har hamnat på agendan sedan SOX 
implementerades och fångat både styrelserummets och ledningens intresse. Han menar även 
att ansvarsfördelningen när det gäller internkontrollfrågor och områden har blivit tydligare. 
Internkontrollen har formaliserats, det vill säga den är mer organiserad och strukturerad 
jämfört med tidigare, vilket har inneburit att den kan utvärderas. Edvard Konsult menar att det 
finns en ökad förståelse och ett förtydligande i processerna, samt för vad som påverkar den 
finansiella rapporteringen. Han menar också att länken mellan den operativa verksamheten 
och ekonomiavdelning är mer distinkt. Även IT-sidan har genomgått en stor förändring 
gällande internkontroll och IT-systemen. På frågan hur synen på SOX 404 har förändrats från 
implementeringen och fram till idag, finns det inget enkelt svar menar Edvard Konsult. Olika 
bolag har olika syn på lagen och det beror till stor del på vilket tillvägagångssätt de har använt 
sig av. Initialt tror Edvard Konsult inte att bolagen förstod vad som krävdes, varken gällande 
komplexitet eller resurser. Han säger: ”I början var allt ett enda stort virrvarr och varken 
bolagen, revisorerna eller konsulterna visste exakt vad de skulle göra.” Revisorerna och 
konsulterna försökte tyda lagar och rekommendationer, samtidigt som företagen var 
motsträviga till den nya komplexa och mycket kostsamma lagen. I dagsläget menar dock 
Edvard Konsult att de företag som tagit sig igenom arbetet med SOX med en bra metod, har 
märkt att de har haft nytta av SOX. 
 
De främsta fördelarna med SOX, enligt Edvard Konsult, är ett större fokus på internkontroll, 
det vill säga att internkontroll har kommit upp på agendan. Ansvarsfördelning gällande 
internkontroll har blivit tydligare. Många bolag har redan haft ett välfungerande 
internkontrollsystem och då har det varit relativt enkelt att genomföra SOX. Men gällande nya 
processer som företagen inte tidigare har tittat på har nivån ökat avsevärt i de flesta bolag.  
 
Edvard Konsult anser att nackdelarna med SOX beror på vilken metod företagen har använt. 
SOX kan bli en administrativt tung börda i de fall den formalia och dokumentation som läggs 
på hyllan är utan nytta för företaget. Men Edvard Konsult anser att i de fall detta inträffar 
beror det till stor del på att företagen har använt sig av fel metod eller angreppssätt. Han har 
sett en tendens att företagen vill lägga ner mer tid och fokus på processkartläggning än på att 
fokusera på kontrollerna och riskerna. En annan nackdel med SOX är att den är utformad ur 
ett amerikanskt perspektiv. Dels fokuserar lagen i stor utsträckning på detaljer och dels 
bygger lagen på en mentalitet som inte finns i Sverige. Edvard Konsult säger att: ”Det 
amerikanska perspektivet är att man i grund botten inte litar på någon, till skillnad från 
Sverige, där alla litar på alla.” Edvard Konsult menar att i ett land som Sverige kan en lag som 
SOX i vissa fall försämra kulturen för internkontroll. Med en metod och ett arbetssätt som 
innebär att de anställda inte ska lita på varandra, kan en spin-off-effekt bli, att de faktiskt inte 
behöver lita på varandra. 
 
Edvard Konsult anser att företagen idag inte alls anlitar konsulter i sitt arbete med SOX i lika 
stor utsträckning som vid implementeringen.  Han betonar dock att omfattningen av 
konsultation både kan mätas i tid och komplexitet. Vid implementeringens början var det 
mycket konsultation gällande ramverk, metod och tillvägagångssätt. Denna typ av 
konsultation har en hög grad av komplexitet. Sedan skiftade fokus till att konsultera i 
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processkartläggning, kontrollidentifiering och riskanalyser, vilket är en mer tidskrävande typ 
av konsultation. Idag ligger fokus på att hjälpa företagen att testa de interna kontrollerna.  
 
På frågan om han anser att den finansiella rapporteringen blivit mer tillförlitlig svarar han: ”Ja 
utan tvekan!” Edvard Konsult anser inte att en ökad extern revision kan ersätta ett starkt 
internkontrollsystem. Han menar att företagen inte kan ”outsourca” internkontroll till någon 
annan. Bolaget måste bygga upp ett internkontrollsystem som företaget kan förlita sig på för 
att kunna förmedla en trovärdig finansiell rapportering. Revisionen kan endast upptäcka fel i 
den finansiella rapporteringen. Han menar att det måste finnas en bra internkontroll för att 
revisorerna ska kunna utvärdera den finansiella rapporteringen. Fler svagheter kan upptäckas 
om testningen ökar men internkontrollsystemet blir inte bättre. Om enbart testningen ökar 
upptäcks bara fler svagheter och internkontrollsystemet blir inte bättre. 
 

5.2.3 Analys 
För att förhindra nya stora redovisningsskandaler har SOX varit ett viktigt verktyg för att 
bygga upp förtroendet för finansmarknaden. SOX 404 kräver att företagen utvärderar och 
förbättrar sina internkontrollsystem. Ett välfungerande internkontrollsystem gör det svårt för 
företagen att dölja väsentliga felaktigheter.148 Studier visar att flertalet av de företag som har 
implementerat SOX upplever att deras internkontroll har förbättrats.149  En positiv effekt av 
en bra internkontroll är att den bidrar till en högre moral inom företaget. Genom att tydliggöra 
ansvarsområden och varje individs behörighet och befogenhet förmedlas en känsla av god 
etik, moral och trygghet i företaget.150 Samtliga företag är eniga om att SOX bidragit till att 
internkontrollen fått en plats i rampljuset. Precis som Prentice studie anser alla våra 
respondenter att internkontrollen har förbättrats efter implementeringen av SOX 404. Detta på 
grund av att företagen har fått en anledning att se över sina processbeskrivningar och 
därigenom förbättrat den interna kontrollen. Valfrid, Göta och Edvard Konsult anser att en 
positiv effekt av lagen har varit att internkontrollen har tagit klivet in i styrelserummet och 
därmed blivit ett högprioriterat område inom företagen. Göta och Algot Konsult menar att 
medvetenheten om internkontrollens betydelse inte bara ökat i ledningsgruppen, utan även 
hos de anställda. Detta är enligt Algot Konsult den största förändringen som SOX har 
medfört. Göta och Edvard Konsult nämner även den ökade ansvarsfördelningen, det vill säga 
”segregation of duties”, som en av effekterna SOX 404 har bidragit till. Detta överensstämmer 
med Tacket, Wolf och Claypool som menar att en bra internkontroll och en tydlig 
arbetsfördelning utgör grunden för en trygg arbetsmiljö och en hög moral bland de anställda. 
Vi anser att en ökad medvetenhet som är förankrad i hela organisationen samt en tydligare 
ansvarsfördelning bör bidra till en tryggare arbetsmiljö som präglas av god etik och moral.  
 
Allt sedan implementeringen har SOX 404 kritiserats för att vara alltför resurskrävande vad 
det gäller både tid och pengar.151 Samtliga respondenter utom Valfrid bekräftar detta. Edvard 
Konsult, menar dock att lagen inte kostat lika mycket för alla företag då kostnaden enligt 
honom beror på vilken metod företagen har använt sig av vid implementeringen och 
tillämpningen av SOX 404. Götadottir och Valfridsson har vid implementeringen i stor 
utsträckning använt sig av konsulter, vilket har blivit en kostsam historia för de två företagen. 

                                                 
148 Prentice R A, Sarbanes-Oxley: The evidence regarding the impact of section 404, s 11-22 
149 McCauley Parles L, O’Sullivan S A, Shannon J H, Sarbanes-Oxley: An overview of current issues and 
concerns, s 43 
150 Tacket JA, Wolf F & Claypool GA ,Internal control under Sarbanes-Oxley: a critical examination, s 317-323 
151 Bradford M & Brazel J, Flirting with SOX 404, s 48-53 
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Både företagen och konsulterna berättar att behovet av konsultation har minskat den senaste 
tiden, vilket vi anser vara en indikation på att arbetssättet med SOX 404 har effektiviserats.  
 
Enligt Foster har SOX haft en negativ inverkan på den amerikanska värdepappersmarknaden 
då företag väljer att avregistrera sig samtidigt som få nya företag väljer att notera sig på den 
amerikanska börsen.152 Prentice menar att det inte råder några tvivel om att SOX 404 har haft 
en inverkan på företagens beslut att avregistrera sig på grund av de ökade kostnaderna.153 
Valfridsson och Melkersson har valt att avregistrera sig från den amerikanska börsen. Som 
anledning till avnoteringen på Nasdaq-börsen nämner båda företagen omsättningen på den 
amerikanska börsen var låg. För Melkersson var även den ökade kostnaden som SOX bidrog 
till av betydelse för valet att avregistrera sig. Förutom den orsak som Prentice nämner som en 
av huvudorsakerna till att företag avregistrerar sig, anser vi att även den låga omsättningen på 
börsen bör tas i beaktning. Utifrån våra två respondenters svar verkar SOX inte ha varit den 
viktigaste orsaken till avregistreringsbeslutet. 
 
Kritik mot SOX är att lagen tillämpas på samma sätt i både amerikanska och icke-
amerikanska bolag, vilket förutsätter att de problem som lagen reglerar är identiska i alla 
länder.154 Samtliga respondenter anser att lagen är detaljstyrd och att det skapat ett merarbete 
i tillämpningen. Däremot är företagen oense i frågan huruvida detaljstyrningen påverkat de 
icke-amerikanska bolagen mer negativt än de amerikanska bolagen. Valfrid anser att deras 
företag inte känt sig missgynnade jämfört med de amerikanska bolagen. Han menar att de 
kunnat dra viktiga lärdomar av motgångar de amerikanska bolagen stötte på i och med att 
implementeringen skedde ett år senare i Sverige. Melker, Sigurd, Edvard Konsult och Algot 
Konsult anser att de svenska företagen har missgynnats på grund av att lagstiftningen är 
utformad utifrån ett amerikanskt perspektiv. Lagens höga grad av detaljstyrning passar inte i 
den svenska organisationskulturen. Edvard Konsult menar till och med att en lag som SOX, i 
ett land som Sverige, i vissa fall kan försämra kulturen för internkontroll. Med en metod och 
ett arbetssätt som bygger på detaljstyrning kan en spin-off-effekt bli att de anställda faktiskt 
inte behöver lita på varandra längre. Huruvida respondenternas svar tyder på att de problem 
som lagen reglerar skiljer sig åt mellan amerikanska och icke-amerikanska bolag är endast 
spekulationer. Vad som går att utläsa är att de flesta av respondenterna anser att lagen inte 
varit förenlig med den svenska kulturen för internkontroll i och med dess omfattande 
detaljstyrning. 
 
Ytterligare kritik mot SOX är det har funnits en otydlighet i hur reglerna i lagen ska tolkas. 
Detta beror på att de föreskrifter som SEC och PCAOB utfärdat är många och ofta vet 
företagen inte vilken specifik riktlinje de ska följa.155 Fyra av respondenterna anser att det till 
en början var svårt för företagen att förstå vad som egentligen krävdes för att leva upp till 
lagen. Edvard Konsult menade att varken revisorerna, konsulterna eller företagen förstod vad 
som egentligen krävdes. Sigurd nämner att saknades tydliga riktlinjer från SEC och PCAOB 
det vid implementeringen och när riktlinjerna väl kom var de inte mycket till hjälp. Valfrid 
och Göta anser att otydligheten ledde till att företagen blev lurade in i detaljer och att 
testningen blev alltför omfattande. Respondenterna bekräftar kritiken gällande den otydlighet 
som bidrog till svårigheter att tillämpa SOX 404. Vi tror precis som Göta och Valfrid att den 
diffust skrivna lagen med tillhörande föreskrifter har bidragit till att implementeringsarbetet 

                                                 
152 Foster B P, Ornstein W & Shastri T, Audit costs, material weaknesses under SOX section 404, s 661 
153 Prentice R A, Sarbanes-Oxley: The evidence regarding the impact of section 404, s 28f 
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bolag? s 32f 

46 
 



 

blev så pass omfattande och problematiskt. Företagen tog det säkra före det osäkra och testade 
alla kontroller. 
 
Tacket, Wolf och Claypool kritiserar SOX som lag och menar att lagen inte lever upp till sitt 
syfte, det vill säga att säkerställa riktigheten i den finansiella rapporteringen. De menar att 
redovisningsskandalerna i första hand inte orsakades av ett bristfälligt internkontrollsystem, 
utan av att högsta ledningen var i maskopi med revisorerna. Forskarna menar att ledningen 
aktivt måste arbeta med SOX för att företaget ska kunna ta del av fördelarna som lagen 
erbjuder. De menar dessutom att det finns ett annat sätt att uppnå samma tillförlitlighet i den 
finansiella rapporteringen. Istället för att satsa på ett väl uppbyggt internkontrollsystem kan 
företagen välja att i större utsträckning använda sig av externa revisorer.156 Edvard Konsult, 
Göta och Algot Konsult anser att den finansiella rapporteringen utan tvivel har blivit 
trovärdigare. Valfrid och Melker däremot menar att den finansiella rapporteringen redan höll 
en hög kvalitet innan implementeringen av SOX men att en ständig utvärdering gör att 
kvaliteten blir ännu bättre. Sigurd å sin sida menar att det är svårt att urskilja en märkbar 
kvalitetsförbättring sedan implementeringen av SOX eftersom bedrägerier ofta sker på 
ledningsnivå och inte på transaktionsnivå. För att lagen ska leva upp till sitt syfte krävs det 
förutom att alla transaktionskontroller utvärderas, även att ledningens arbete kontrolleras. 
Valfrid och Melker menar att extern revision i praktiken skulle kunna ersätta internkontroll 
men att det varken är resurseffektivt eller optimalt utifrån ledningens perspektiv då de måste 
vara insatta i företagets affärer. Edvard Konsult, Algot Konsult, Sigurd och Göta menar att 
internkontroll och revision har olika uppgifter och att båda behövs för att nå en hög 
tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen. Alla poängterar att det är viktigt för företaget 
att ha ett bra internkontrollsystem. Utifrån våra respondenters svar kan vi se tendenser att den 
finansiella rapporteringen har blivit trovärdigare i och med att det interna kontrollsystemet har 
förbättrats. Däremot kan vi inte dra några slutsatser huruvida lagen förebygger och förhindrar 
redovisningsskandaler. Sigurd nämner dock i likhet med Tacket, Wolf och Claypool att det är 
på ledningsnivå som skandalerna uppkommer och det är där kontrollerna gör mest nytta.  
 

5.3 COSO 
I detta avsnitt analyseras företagens syn på COSO-modellen och hur den används i 
utvärderingsarbetet för att leva upp till kraven i SOX 404. 
 

5.3.1 Respondenternas åsikter 
Göta 
Göta berättar att det inte finns något krav att använda sig av COSO för utvärderingen av SOX 
404 och det är heller ingen modell som Götadottir generellt använder sig av. Göta har 
erfarenhet av modellen sedan tidigare och har därför valt att ta hjälp av den i utvärderingen av 
den interna kontrollen. 
 
Göta menar även att internkontroll blivit mer prioriterat från ledningsgruppen och att det finns 
en större medvetenhet om vikten av en god kontrollmiljö i företaget. Antalet 
kontrollaktiviteter ökade när SOX infördes. Göta menar även att dokumentationen ökade 
eftersom lagen medförde kravet att det ska finnas bevis för att en kontroll är genomförd. När 
SOX implementerades infördes en mängd kontroller för varje process. Göta menar att bolaget 
idag har hittat en bättre balans med färre kontroller. Hon nämner två kontroller som företaget 
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arbetar med i stor utsträckning; ”segregation of duties” och företagets policy i 
internkontrollfrågor. Göta berättar att; ”Det ska finnas en policy för allt som rör internkontroll 
på företaget”. Hon nämner att det idag krävs en policy för behörighetsnivån för de anställda i 
de olika systemen. Tidigare hade de anställda behörighet att göra varandras jobb i systemen. 
När SOX infördes definierades vilka team som skulle göra vad och spärrar lades in för att 
minimera risken att de anställda kan överskrida sin behörighet. 
  
Götadottir arbetar kontinuerligt med att informera de anställda om de förändringar som SOX 
medför för företaget. Det är viktigt att det finns en grundläggande förståelse för vad SOX 
innebär och det är betydelsefullt att ledningen kommunicerar informationen i alla delar av 
företaget. Detta är viktigt då den mänskliga faktorn är den främsta orsaken till att det existerar 
väsentliga svagheter i den interna kontrollen. Göta säger att; ”Ibland glömmer folk att tänka 
till innan de fattar ett beslut”. En annan orsak till att väsentliga svagheter i den interna 
kontrollen uppstår är resursbrister, som i sin tur kan göra det svårt att upprätthålla exempelvis 
”segregation of duties”.  
 
Övervakningen går till som så att urvalet av vilka företag och nyckelkontroller som ska 
granskas, presenteras mellan maj och juni. Utvärderingen sker från och med augusti till 
oktober. I samband med det avgörs vilka kontroller som godkänns respektive underkänns. I de 
fall en kontroll blir underkänd har bolaget fram till december på sig för att rätta till felen och 
därefter rapporteras det slutgiltiga resultatet till huvudkontoret. Götadottir har hittills inte 
rapporterat om några väsentliga svagheter i det interna kontrollsystemet. Däremot har de haft 
svagheter som de har hunnit rätta till innan den slutgiltiga rapporteringen till huvudkontoret. 
Ett exempel på en kontroll som inte var av tillräckligt hög kvalitet var avsaknaden av en 
policy, som fick till följd att en och samma person både kunde lägga in en order och godkänna 
den. 
 
Melker 
Melker berättar att COSO-modellen används i arbetet med att utvärdera den interna kontrollen 
i enlighet med SOX 404. Han säger att kontrollmiljön har hamnat i fokus i och med att 
internkontrollen numera ses som en integrerad del av företaget. Kontrollmiljön består av 
underavdelningar så som exempelvis integritet, etiskt värde, företagskultur och 
organisationsstruktur. De kontroller som ska utvärderas inom respektive underavdelning 
kommuniceras ut till den ansvarige divisionschefen för respektive bolag. Divisionschefen får 
därefter i uppdrag att skriftligen utvärdera de olika underavdelningarna, för att sedan 
rapportera resultaten till huvudkontoret. När samtliga rapporter samlats in, valdes några av 
bolagen ut för att på plats testa om det som framkommit i de skriftliga rapporterna stämde 
överens med verkligheten. Syftet med att utvärdera företagets rapporter är att undersöka om 
alla kontroller finns på plats. Om företagets kontroller är bristfälliga får företaget en viss tid 
på sig för att implementera en ny kontroll.  
 
”Segregation of duties” är en av de mer omfattande kontrollaktiviteter som har införts sedan 
SOX.  Även andra kontrollaktiviteter har införts för att nå en ökad säkerhet i den finansiella 
rapporteringen. Bland annat IT-kontroller med behörighetsattester och olika behörighetsnivåer 
i systemen. Melker säger: ”Tidigare hade många medarbetare en högre behörighetsnivå än 
nödvändigt i sitt dagliga arbete.”  
 
Melker anser att den mänskliga faktorn är en av de viktigaste anledningarna till att det uppstår 
fel i internkontrollsystemen. ”Idag är många organisationer slimmade vilket medför att 
detaljer kan glömmas bort under högtryck”. Melkersson har under arbetet med SOX haft 
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kontroller som varit i behov av en förbättring. Men hittills har de aldrig rapporterat om fel av 
väsentlig karaktär. 
 
Sigurd 
Sigurd berättar att de använder sig av COSO i utvärderingsarbetet. För att förbättra 
kontrollmiljön anser Sigurd att det är viktigt att kommunicera ut nya policys som har 
tillkommit i och med SOX. På Sigurdsson finns det särskilda kommittéer för att sprida sådan 
information och på så sätt förbättra kontrollmiljön. Internkontrollen har även bidragit till en 
bättre organisationsstruktur och ses idag som en integrerad del av företaget. Sigurd upplever 
att synen på internkontroll är god inom företaget och att den har blivit ännu bättre i och med 
SOX eftersom internkontroll har hamnat i fokus.  
 
Sigurd berättar att företagen använder många olika kontrollaktiviteter för att minska risken för 
väsentliga felaktigheter. Exempel på kontroller är attestreglementen, åtkomst i IT-systemen 
samt inom vilka beloppsgränser säljare får göra affärer. Sigurd menar att ”segregation of 
duties” är en viktig kontrollaktivitet men att den kan vara svår att upprätthålla i de mindre 
bolagen. Sedan SOX implementerades har antalet kontrollaktiviteter i företaget ökat och blivit 
mer genomtänkta. Sigurd uttrycker det som att; ”Företaget har alltid gjort på ett visst sätt och 
nu har vi insett att det finns enklare sätt att göra saker på, exempelvis genom att automatisera 
kontroller och utnyttja IT-systemen i större utsträckning”. Sigurd berättar även att företaget 
övervakar utvärderingsarbetet genom att göra en årlig uppföljning. Det innebär att det team 
som Sigurd ansvarar för reser runt till dotterbolagen för att undersöka i vilken utsträckning de 
efterlever koncernens regler och ramverk. 
  
Sigurdsson har inte rapporterat om några svagheter i den finansiella rapporteringen. Han 
menar dock att det har hittat områden som kan förbättras. Orsaker till att svagheter upptäcks 
är ofta en följd av en ny stor transaktion som företaget inte har någon utarbetad rutin för. 
Sigurd menar att de största bristerna för företag som berörs av SOX ofta är skatteprocessen. 
Det är en komplicerad transaktion som företaget endast gör en gång per år. Han understryker 
att det ofta finns brister i processer som rör transaktioner som sällan inträffar och har ett 
komplicerat regelverk. Sigurdsson har därför arbetet mycket med att förbättra sin 
skatteprocess.  
 
Valfrid 
Valfrid anser att COSO-modellen utgör grunden för ett välfungerande utvärderingsförfarande 
och att samtliga delar som modellen utgörs av har förbättrats i företaget. Kontrollmiljön har 
genomgått en stor förändring sedan SOX implementerades eftersom medvetenheten om 
internkontroll har ökat. Han menar att synen på internkontroll och kontrollmiljön inom 
företaget är delad. Han uttrycker det som att; ”De som arbetar på golvet i företaget kan känna 
sig övervakade och misstrodda i sitt arbete”. Men Valfrid menar att det är ett stort 
missförstånd att internkontroll endast handlar om övervakning. Det handlar om goda och 
sunda rutiner. Men han anser ändå att ju högre upp i organisationen man kommer desto 
positivare är synen på internkontroll. För att råda bot på den tudelade synen på internkontroll 
poängterar han vikten av att öka både medvetenheten och förståelsen för vad kontrollmiljön 
egentligen är. 
 
Valfrid anser att ”Segregation of duties” är en väldigt liten del av det totala antalet 
kontrollaktiviteter. Han menar att det finns en ofantligt stor mängd av kontrollaktiviteter. 
Bland annat har IT-kontrollerna vuxit till antal och blivit av högre kvalitet. 
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Det finns enligt Valfrid i huvudsak två anledningar till varför det finns väsentliga svagheter i 
internkontrollen. Ledningen har i vissa fall en bristande förståelse för internkontrollens 
betydelse eller en bristande kunskap om redovisning. En annan anledning, enligt Valfrid, är 
att organisationen är allt för komplex och ansvarsfördelningen inadekvat. Han påpekar dock 
att Valfridsson hittills inte har rapporterat om någon väsentlig svaghet. Trots att Valfridsson 
idag inte påverkas av SOX skulle företaget antagligen klara en SOX-granskning även idag.  
 
Algot Konsult 
Enligt Algot Konsults erfarenhet är COSO den vanligaste modellen för att utvärdera det 
interna kontrollsystemet. Han anser att övervakningen, det vill säga testningen av det interna 
kontrollsystemet och uppföljningen av denna testning är den del av modellen som är mest 
tidskrävande. Algot Konsult menar att det krävs en viss kompetens för att utföra testningen 
och det är även inom det området som han har hjälpt företagen. Vidare berättar Algot Konsult 
att all utvärdering av det interna kontrollsystemet ska genomsyras av COSO-tänket. 
Exempelvis hur kontrollmiljön kan förbättras i alla bolag i koncernen, hur företaget ska arbeta 
med riskbedömning, vilka kontrollaktiviteter som ska finnas och hur företaget ska öka 
medvetenheten om SOX på alla nivåer. Algot Konsult menar att den främsta fördelen som 
SOX har medfört är att medvetenheten om internkontroll har ökat på alla nivåer i företaget. 
 
Algot Konsult upplever att IT-relaterade brister och hur företaget gör redovisningen i 
förhållande till rådande redovisningsregler, är stora problemområden i utvärderingen av det 
interna kontrollsystemet. Brister i IT-systemen beror ofta på att företagen inte har delat upp 
ansvarsområden i tillräckligt hög utsträckning, det vill säga att folk har access till delar i 
arbetsprocessen som de inte ska ha access till. Det kan medföra stora risker inom olika 
områden. När testningen är avslutad rapporteras resultatet av testningen till koncernledningen 
och de som är ansvariga för bolaget. De delegerar sedan ut arbetet med att åtgärda bristerna 
till respektive chef för respektive område och de får i sin tur göra handlingsplaner med en viss 
tidsfrist för att rätta till bristerna. Bolagen blir sedan föremål för omtestning. Arbetet med att 
åtgärda brister ligger således på bolagen själva. 
 
Edvard Konsult 
Edvard Konsult menar att COSO är den vanligaste modellen vid tillämpningen av SOX 404. 
Han menar att företagen utgår ifrån modellen för att identifiera kontroller. Edvard Konsult 
anser att kontrollmiljön har genomgått en förändring sedan implementeringen. Medvetenheten 
har ökat i takt med att ledningen och styrelsen har lagt ett större fokus på frågor gällande 
internkontroll. Han beskriver att kontrollmiljön är övergripande kontroller som testas i 
utvärderingen av den interna kontrollen. Informations- och kommunikationssystemen är IT-
generella kontroller. Riskbedömningen har fått en allt större betydelse i och med att 
koncernen ofta gör ett urval av både bolag och nyckelkontroller. Kontrollaktiviteterna utgör 
grunden i SOX 404 och företagen identifierar kontroller för att hantera de tidigare 
identifierade riskerna, både vad det gäller processer, övergripande kontrollsystem och IT-
system. Övervakningen är testning och uppföljning.  
 
Edvard Konsults erfarenhet har varit att väsentliga svagheter ofta framträder inom IT-
generella kontroller. Problem har även funnits vad det gäller ägaransvaret, det vill säga vem 
som äger processerna, kontrollerna och riskerna. Edvard Konsult menar också att 
intäktsprocesserna och intäktsredovisningen har varit en utmaning då de ligger närmast den 
operativa verksamheten som inte tänker i redovisningsperspektivet. Dessa har därför varit i 
fokus. Andra riskområden är skatter och grundparametrar i systemen; hur man lägger in ett 
nytt pris på produkt, kontokod, kostnadsställen och attestnivå. Om det under processens gång 
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framkommer att nödvändiga kontroller inte finns på plats, eller att de kontroller som finns inte 
är tillräckligt bra rapporteras detta till projektledningen. Edvard Konsult menar att 
implementeringen av nya kontroller i processer som tidigare har saknat bra kontroller, har 
varit oerhört tidskrävande.  
 

5.3.2 Analys 
COSO arbetar med att förbättra kvaliteten av den finansiella rapporteringen genom att 
utvärdera företagens interna kontrollsystem. För att få förståelse för COSO:s ramverk är det 
viktigt att klargöra vilka grundantaganden COSO utgår ifrån. COSO identifierar fem olika 
delar av den interna kontrollen som både ledning och revisorer kan arbeta utifrån när de 
analyserar risken. Dessa är; kontrollmiljön, riskbedömning, kontrollaktiviteter, informations- 
och kommunikationssystem samt övervakning.157 Samtliga respondenter menar att COSO är 
den vanligaste modellen för att utvärdera internkontrollen. 
 
Kontrollmiljön utgör grunden för hur människorna i organisationen ser på internkontroll och 
vilken medvetenhet dessa besitter om den interna kontrollens betydelse för företaget. 
Kontrollmiljön påverkas av den integritet som ledningen har och de etiska ställningstaganden 
som präglar organisationen. En annan faktor som har en påverkan på kontrollmiljön är hur 
ansvar och befogenheter fördelas mellan de anställda i organisationen. Ett grundantagande 
som ramverket bygger på är att internkontrollen ska ses som en process. Vid utvärderingen av 
den interna kontrollen är det viktigt att det är processen och inte resultatet som bedöms. I de 
flesta fall bidrar en god internkontroll till ett tillförlitligt resultat, men det är viktigt att ha i 
åtanke att det inte behöver vara så.158  
 
Samtliga respondenter anser att synen på internkontroll har förbättrats i och med arbetet med 
SOX. Alla anser dessutom att medvetenheten om vikten av en god internkontroll och en 
välfungerande kontrollmiljö har ökat. Melker och Sigurd anser att internkontrollen idag ses 
som en integrerad del i företaget. Algot Konsult är av den åsikten att interkontrollen har fått 
större uppmärksamhet på alla nivåer i företaget. Valfrid, Göta och Edvard Konsult menar att 
ledning och styrelse har ökat sitt engagemang i frågor gällande internkontroll och arbetet med 
SOX 404 har således bidragit till att vikten av en god kontrollmiljö nått management-nivå. 
Valfrid menar dock att synen på internkontroll inom företaget är tudelad och att synen på 
internkontroll och på arbetet med SOX 404 är positivare ju högre upp i organisationen man 
kommer.  
 
Vi anser att det är tydligt att företagen anser att medvetenheten om vikten av en välfungerande 
internkontroll har ökat, vilket bör ha förbättrat förutsättningarna för en god kontrollmiljö. 
Några av respondenterna anser även att ledningens intresse har ökat. En följd av detta, anser 
vi, bör vara att ledningens och styrelsens etiska ställningstaganden kommer att genomsyra 
hela organisationen och öka medvetenheten på alla nivåer. Valfrids åsikt går dock emot de 
övrigas och menar att ledningen inte lyckats förmedla den positiva synen på arbetet med 
internkontroll till de lägre nivåerna i företaget. Anledningen till detta tror vi beror på brister i 
informations- och kommunikationskanalerna, som är en annan del i COSO-modellen. 
 
Riskbedömningen innebär att företaget sätter upp mål av övergripande karaktär och för de 
specifika momenten inom finansiell rapportering. Ledningen ska därefter identifiera de risker 

                                                 
157 Ramos M, How to comply with Sarbanes-Oxley Section 404, s 36-39 
158 Ibid, s 36-45 
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som kan påverka måluppfyllelsen. COSO:s ramverk uttrycker ingen specifik 
riskidentifieringsprocess men menar att ledningen ska uppmärksamma faktorer som kan 
minska eller öka en viss risk. Därefter ska ledningen göra en bedömning av hur stor 
sannolikheten är att de identifierade riskerna kan komma att påverka den finansiella 
rapporteringen samt vilka konsekvenser det skulle få. Företagen kan använda sig av olika 
tekniker för att minska risken; Att undvika aktiviteten som ger upphov till risken, att förflytta 
risken med hjälp av finansiella instrument, att implementera nya rutiner för internkontroll 
eller att helt enkelt acceptera risken.159  
 
Alla företag utgår ifrån en riskanalys när de väljer ut vilka bolag, processer samt kontroller 
som ska granskas närmare. Valfrid och Sigurd berättar att de utgår ifrån balans- och 
resultaträkningen för koncernen för att identifiera de stora posterna, som ofta är förknippade 
med en högre risk. Därefter identifieras processer och kontroller som påverkar posterna. Även 
konsulterna, menar att de flesta företagen väljer ut vilka kontroller och bolag som ska vara 
med i urvalet utifrån en riskanalys som utgår ifrån balans- och resultaträkningen. Edvard 
Konsult poängterar dock att företagen inte nödvändigtvis testar alla de stora posterna. En stor 
post kan regleras av processer och kontroller som gör att risken som förknippas med den 
specifika posten blir låg, medan en post av mindre omfattning kan vara förknippad med en 
hög risk.  
 
Vi hävdar att en metod, med risk i fokus, är mer effektiv då urvalet blir mer träffsäkert. Detta 
leder till att urvalet inte behöver vara lika stort, vilket i sin tur innebär att testningen inte blir 
lika omfattande och resurskrävande. Samtliga företag verkar använda sig av en riskbaserad 
urvalsmetod. Vi kommer närmare att beröra detta område i avsnitt 5.4 och 5.5. 
 
Kontrollaktiviteter består av policys och procedurer som syftar till att reducera de väsentliga 
risker som identifierats i riskbedömningen. Policys fastställer vad som ska göras medan 
procedurer är de nödvändiga handlingarna som krävs för att implementera de policys som 
bestämts av ledningen. Kontrollaktiviteterna kan ses som ett sista steg i riskbedömningen och 
innebär kortfattat att ledningen med hjälp av den interna kontrollen reducerar risken. 
Ramverket identifierar två olika typer av interna kontroller inom företaget. Den ena kontrollen 
är av en mer övergripande karaktär och påverkar effektiviteten i internkontrollsystemen i hela 
företaget. Den andra typen av kontroll fokuserar endast på ett specifikt moment. Det finns 
olika typer av kontrollaktiviteter, exempelvis fysiska kontroller samt en tydlig uppdelning av 
ansvarsområden.160  
 
Alla företag, utom Valfridsson, ser ”segregation of duties” som en kontrollaktivitet som 
påverkat företagen i stor utsträckning. Företagen har i och med denna kontroll förändrat sina 
IT-system för att skapa en tydligare ansvarsfördelning i organisationen med olika 
behörighetsnivåer i systemen. Melker nämner att detta är den mest omfattande 
kontrollaktiviteten som SOX medfört. Sigurd ser dock ett problem med den här typen av 
kontroll i de mindre bolagen eftersom det är svårt att dela upp arbetsuppgifterna när det är få 
anställda i bolaget. Göta menar även att fysiska kontroller blivit vanligare sedan SOX 
infördes. De båda konsulterna anser att den största förändringen som SOX medfört är de 
ökade kraven på IT-systemen. Sigurd nämner även ”whistle-blower” som en viktig 
kontrollaktivitet för att öka internkontrollsystemets tillförlitlighet och på så sätt förbättra 
kontrollmiljön.  
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Precis som COSO och företagen anser vi att ”segregation of duties” är en viktig 
kontrollaktivitet för att förändra synen på internkontroll, det vill säga kontrollmiljön. Utifrån 
våra svar verkar samtliga respondenter arbeta i enlighet med COSO-modellen eftersom de 
använder några av de kontrollaktiviteter som COSO nämner. Vi får den uppfattningen att 
företagen arbetar mycket med att införa rätt kontrollaktiviteter och satsar stora summor på att 
utveckla välfungerande IT-system som stödjer den interna kontrollen. Alla företag, förutom 
Götadottir, har även en uppdelning mellan övergripande kontroller och transaktionskontroller 
som COSO förespråkar.  
 
Informations- och kommunikationssystem har en central betydelse i företag då det är dessa 
som ligger till grund för en effektiv internkontroll. Företagen måste kommunicera information 
som bedöms vara relevant till sina anställda, i syfte att öka förståelsen för företagets 
kontrollprocedurer. Informations- och kommunikationssystemen är nära sammanlänkade med 
kontrollaktiviteterna. Det är också viktigt att individerna förstår hur kontrollaktiviteterna 
påverkar andra kontrollaktiviteter. Högsta ledningen har en avgörande roll för hur väl 
informations- och kommunikationssystemen fungerar. Ett krav för att detta ska fungera är att 
ledningen är villiga att lyssna och agera i de fall de interna kontrollsystemen inte fungerar.161  
 
Då samtliga respondenter, som vi tidigare nämnt, anser att medvetenheten om 
internkontrollens betydelse har ökat bland de anställda bör det tyda på att informations- och 
kommunikationssystemen fungerar. Valfrid nämner dock att synen på internkontroll är 
positivare hos ledningen än hos de anställda, vilket kan tyda på motsatsen. Vi hävdar dock att 
en negativ syn på internkontroll inte nödvändigtvis innebär att ledningen inte kommunicerat 
informationen på ett adekvat sätt. Det faktum att de anställda har åsikter och tankar kring 
internkontrollen tyder ändå på att det finns en medvetenhet. Göta menar att ledningen i hennes 
företag har en aktiv roll och kommunicerar ny information om internkontroll och SOX till de 
anställda fortlöpande. Även Sigurd menar att hans företag har särskilda kommittéer för att 
sprida information och nya policys. Förutom de två ovannämnda nämner även Valfrid och 
Edvard Konsult att ledningen har intagit en aktiv roll för att kommunicera information till de 
anställda. Vi ser ledningens engagemang som något positivt då det är nödvändigt för att de 
anställda ska få förståelse för kontrollaktiviteternas betydelse. Vi anser att respondenternas 
svar tyder på en vilja från ledningen att sprida information vertikalt i organisationerna. 
 
Övervakning är en process för bedömning av det interna kontrollsystemets kvalitet över tid. 
Processen inrymmer en regelbunden bedömning och rapportering av utformningen av 
kontrollerna samt att nödvändiga åtgärder vidtas i de fall kontrollsystemet har brister. COSO 
menar att alla internkontrollsystem har sina begränsningar. Hur starkt ett företags 
internkontrollsystem än är, finns alltid vissa begränsningar i vad systemet kan upptäcka. 
Internkontrollsystemet påverkas av människor och kommer aldrig att bli bättre än de individer 
som arbetar i systemet.162 Brister i den interna kontrollen existerar antingen om utformningen 
eller utförandet av kontrollen inte bidrar till att fel förebyggs eller upptäcks. Om brister i 
utformningen eller utförandet av den interna kontrollen har en tillräckligt stor påverkan på den 
finansiella rapporteringen är det antingen en signifikant brist eller en väsentlig svaghet.163 
Enligt Weili och McVay är fel i redovisningen samt brister i personalens utbildning och 
kompetens de vanligaste orsakerna till att fel rapporteras enligt SOX 404. Andra orsaker som 
leder till brister i den interna kontrollen är en otillräcklig eller olämplig uppdelning av 
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163 Vorhies James Brady, The new importance of materiality, s 55f 
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arbetsuppgifter inom företaget eller ett bristande engagemang från högsta ledningen, vilket 
skapar en ineffektiv kontrollmiljö.164  
 
Utvärderingen av det interna kontrollsystemet sker en gång per år och företagen får därefter 
en viss tid på sig för att rätta till eventuella fel. Som orsak till att det uppstår brister i det 
interna kontrollsystemet nämner Melker och Göta, i likhet med teorin, den mänskliga faktorn. 
Båda menar även att resursbrister kan leda till brister i hur internkontrollsystemet tillämpas. 
Vi anser att dessa två faktorer har ett nära samband då bristande tid och kapital orsakar stress 
som i sin tur ökar risken att människorna i organisationen gör fel. Valfrid nämner två av de 
andra faktorerna som orsakar brister i internkontrollsystemet som Weili och McVay har 
identifierat. Han menar att en otillräcklig uppdelning av ansvarsområden samt brister i 
ledningens kunskap om internkontroll är huvudanledningarna till brister i internkontrollen. 
Även Algot Konsult nämner en tydlig ansvarsfördelning som en viktig del i arbetet med att 
förhindra att fel uppstår i internkontrollen. Algot Konsult och Edvard Konsult menar att IT-
systemen spelar en avgörande roll för internkontrollernas funktionalitet. Edvard Konsult och 
Sigurd ser de transaktioner som företaget inte har någon utarbetad rutin för och som har ett 
komplicerat regelverk, exempelvis skatteprocesser, som extra riskfyllda och som processer 
som enkelt kan orsaka fel i redovisningen.  
 
Vi ser att en återkommande problematik inom internkontrollen och SOX 404 är 
ansvarsfördelning, IT-system, ledningens engagemang och sätt att kommunicera information 
till de anställda. Det är tydligt att företagen bör satsa sina resurser inom dessa områden för att 
förbättra och effektivisera arbetet med SOX. Inget av företagen har hittills rapporterat om 
några fel av väsentlig karaktär. Däremot har några av företagen rapporterat om brister och 
svagheter i den interna kontrollen som rättats till innan slutrapporteringen.  
 

5.4 Utvärderingen av den interna kontrollen i praktiken 
I detta avsnitt visar vi hur företagen praktiskt går tillväga för att utvärdera den interna 
kontrollen i enlighet med SOX 404 och hur det arbetssättet har förändrats. 
 

5.4.1 Respondenternas åsikter 
Göta 
Göta berättar att huvudkontoret identifierar nyckelkontroller som därefter ska testas i varje 
enskilt bolag.  Göta uttrycker det som att; ”Det sker ganska mycket innan papperna hamnar på 
mitt bord”. Granskningen av den interna kontrollen sker lokalt, men vartannat år kontrollerar 
bolagets interna revisorer de olika kontorens arbete med SOX 404. Huvudkontoret definierar 
även nyckelkontroller på två olika nivåer. Den första nivån omfattar kontroller som 
karaktäriseras av en hög risk. Huvudkontoret förser henne med ett testprotokoll där 
kontrollens syfte, risken samt hur kontrollen ska testas beskrivs. Kontroller på den första 
nivån måste Göta fysiskt testa och utvärdera. Kontroller på den andra nivån behöver hon inte 
själv testa och utvärdera. Dessa kontroller går hon igenom med respektive platschef med hjälp 
av ett frågetemplat från huvudkontoret.  
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Melker 
Melker berättar att det både finns transaktionskontroller och övergripande kontroller. Vid 
implementeringen av SOX testades främst transaktionskontroller medan Melkersson idag 
fokuserar på de övergripande kontrollerna. De övergripande kontrollerna testas på alla bolag. 
Dessa kontroller bygger på COSO-principen och de byggstenar som finns inom den modellen. 
 
När Melkersson ska utvärdera det interna kontrollsystemet för finansiell rapportering utgår de 
ifrån tio processer, som är identiska för hela koncernen. Exempel på processer är; lager, 
bokslutsprocesser, kundfordringar samt kassa och bank. Därefter identifieras ett antal 
underprocesser inom varje övergripande process. De underprocesser som är förknippade med 
hög risk kommer att bli föremål för ytterligare testning och respektive bolag meddelas om 
detta. I samband med detta presenteras även urvalet av vilka bolag som närmare ska granskas 
av huvudkontoret för att undersöka om det interna kontrollsystemet håller tillräckligt hög 
kvalitet. Nästa steg i processen är att utvärdera eventuella förändringar i verksamheten som 
kan ha påverkat vilka nyckelkontroller som är av betydelse och om företaget eventuellt 
behöver införa några nya nyckelkontroller. Tillsammans med företaget utformar 
huvudkontoret därefter ett testprotokoll som visar hur varje enskild kontroll ska testas. 
Testningen sker både genom intervjuer och rena fysiska kontroller. Om testprotokollet inte 
visar att något fel föreligger godkänns kontrollen. I de fall kontrollen inte lever upp till 
testprotokollets krav undersöks hur stort felet kan bli. I de fall felet är väsentligt måste 
rutinerna förändras och kontrollerna förbättras. 
 
Sigurd 
Sigurd berättar att företaget både identifierar övergripande kontroller och 
transaktionskontroller för att utvärdera det interna kontrollsystemet. Han säger; ”I början 
fokuserade vi mer på transaktionskontroller medan vi idag testar övergripande kontroller i 
större utsträckning”. Vid implementeringen identifierade företaget transaktionskontroller 
utifrån de flöden och processer som ligger till grund för siffrorna i balansräkningen. Sigurd 
nämner att det kan vara löneprocesser, intäkter, fordringar, kostnader och leverantörsskulder. 
Idag gör företaget en riskanalys där transaktionskontroller identifieras utifrån balansposternas 
storlek samt deras inneboende risk. För att identifiera de övergripande kontrollerna tittar 
företaget på vilka kontroller som ska vara på plats utifrån ett koncernperspektiv. Sigurd menar 
att de övergripande kontrollerna är av det mer abstrakta slaget och dessa har exempelvis till 
uppgift att fokusera på kontrollmiljön utifrån COSO-modellen. De övergripande kontrollerna 
inriktar sig ofta på hur man på ledningsnivå styr organisationen med olika medel. Ett system 
som används är ”whistleblower”, som innebär att anställda kan göra en anonym anmälan om 
de anser att någon inte följer lagar och regler. 
 
Sigurd påpekar att företaget har bytt fokus i sin utvärderingsprocess av den interna kontrollen 
för finansiell rapportering. Idag fokuserar företaget på att identifiera och utvärdera 
övergripande kontroller istället för transaktionskontroller. Som exempel på detta berättar 
Sigurd att de idag inte längre granskar löneprocessen eftersom den reglerades av 
välfungerande transaktionskontroller och eftersom de belopp som kunde bli missvisande inte 
var särskilt stora. På Sigurdsson delas transaktionskontrollerna upp efter vilken risk varje 
kontroll är förknippad med. Idag räcker det med att bolagen själva gör bedömningar av sina 
transaktionskontroller, om dessa är förknippade med låg risk, och rapporterar resultaten till 
koncernledningen. Sigurd berättar att det på varje bolag finns en SOX-grupp eller en SOX-
ansvarig som ansvarar för utvärderingen. Själv är han ansvarig för internkontrollen på 
koncernnivå och för det team som åker runt till de olika bolagen och granskar bolagens 
internkontroll. Sigurdsson använder sig av en standardiserad mall som visar hur den interna 
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kontrollen ska utvärderas och vilka nyckelkontroller som bolagen ska fokusera på. Effekten 
blir att alla dotterbolag arbetar med utvärderingen av den interna kontrollen för finansiell 
rapportering på ett likartat sätt.  
 
Sigurd beskriver det praktiska tillvägagångssättet för att utvärdera den interna kontrollen för 
finansiell rapportering. Han berättar att utvärderingen av den interna kontrollen sker enligt ett 
testskript som utformats på koncernnivå för samtliga processer. För att utforma testskriptet 
utgår företaget från en kontrollmatris som innehåller alla kontroller inom en viss process. 
Därefter väljs tio av dessa kontroller ut som nyckelkontroller med hjälp av en riskanalys. 
Utvärderingen sker genom att den externa granskningsgruppen går igenom testskriptet och tar 
stickprov för att se att bolaget gör som de ska göra, utifrån hur koncernen har dokumenterat 
att processen ska gå till.  Om det finns en policy att behörig chef ska godkänna alla 
investeringar över ett visst belopp måste granskningsgruppen testa att chefen verkligen har 
attesterat investeringarna. Detta är ett exempel på ”segregation of duties”. Exempel på 
granskning av övergripande kontroller kan vara att granskningsgruppen testar om alla 
anställda känner till företagets ”whistleblower-system”. Efter granskningen rapporteras 
resultatet till revisionskommittén och eventuella avvikelser och brister klargörs. Varje bolag 
utformar sedan en handlingsplan för att förbättra och rätta till svagheter. 
 
Valfrid 
När Valfridsson ska utvärdera det interna kontrollsystemet börjar de med att välja ut vilka 
bolag som ska vara med i urvalet. I det senaste urvalet valdes 42 av Valfridssons totalt 500 
bolag ut. Valfrid berättar att de använder sig av en uppdelning mellan övergripande kontroller 
och transaktionskontroller. De övergripande kontrollerna testas för samtliga 500 bolag medan 
transaktionskontrollerna endast testas på de 42 bolag som var med i urvalet. När detta skett 
granskas de utvalda bolagens balans- och resultaträkningar för att avgöra vilka poster som är 
signifikanta utifrån koncernens perspektiv. I de fall posten bedöms vara signifikant 
dokumenteras processen i ett så kallat testskript där nyckelkontrollerna identifieras.  
 
Algot Konsult 
Algot Konsult beskriver att det vanliga tillvägagångssättet för att utvärdera internkontrollen är 
att identifiera kontroller på två olika nivåer; övergripande kontroller och 
transaktionskontroller. Algot Konsult berättar att många företag varje år väljer ut olika bolag 
som de närmare ska granska. Han menar att det är ett vanligt tillvägagångssätt för många 
företag. Algot Konsult påpekar även att ett bolag kan vara i urvalet för att testa 
transaktionskontroller medan ett annat bolag kan vara i urval för att granska övergripande 
kontroller.  
 
Bolagen väljs ut med hjälp av kvantitativa metoder och målet med urvalet är att få en 
tillförlitlig bild av internkontrollen på koncernnivå. Ett exempel på en sådan metod är hur stor 
del varje företag är av den totala omsättningen. Men även små företag som inte uppnår de 
kvantitativa kraven kan väljas ut om de bedöms vara en specifik risk. Algot Konsult berättar; 
”Som konsult är man ofta delaktig i avgörandet av vilka bolag som granskningen bör fokusera 
på respektive år”. De bolag som inte är med i detta urval står helt utanför granskningen. Dessa 
företag får istället göra en egen bedömning av det interna kontrollsystemet. Vid 
implementeringen av SOX 404 har företagen ofta tagit fram material för att kunna göra en 
självbedömning. Om självbedömningar säger Algot Konsult: ”Det är ett vanligt 
tillvägagångssätt i företag men fungerar lite sisådär.” Vid självbedömningar tenderar resultatet 
av bolagets utvärdering att bli aningen bättre än om det kommer ett externt team och granskar 
den interna kontrollen. Programmen för självbedömning är för det mesta inte lika omfattande 
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och inställningen till hur strikt testningen ska vara, blir en annan. Algot Konsult uttrycker sig 
på följande sätt; ”Det är tufft att testa kontroller som den person som sitter mittemot en i 
kontorslandskapet ansvarar för”. Det finns ofta en projektorganisation som styr SOX-projektet 
globalt samt en person som är ansvarig för SOX-arbetet på varje enskilt bolag.      
 
Förutom att välja ut vilka bolag som ska granskas, gör koncernen även ett urval av vilka 
processer som karaktäriseras av hög risk och som kan leda till att det blir väsentliga 
felaktigheter i redovisningen. De processer som väljs ut är ofta processer som karaktäriseras 
av stora flöden eller är nyckelprocesser i det specifika bolagets verksamhet. Vilka kontroller 
och bolag som ska granskas väljs ut på koncernnivå och meddelas sedan till bolagen. Vid 
implementeringen var det mycket arbete med att införa de kontroller som var nödvändiga, för 
att säkerställa de processer som företaget på koncernnivå har bedömt vara viktiga. Idag är det 
därför inte längre lika mycket arbete med att välja ut nyckelkontroller och dokumentera dessa. 
Det största arbetet i bolagen är numera att se till att de har beredskap när det kommer ett team 
som ska granska internkontrollen.  
 
Edvard Konsult 
Edvard Konsult menar att företag identifierar två olika typer av kontroller, det vill säga, 
kontroller av övergripande karaktär och de så kallade transaktionskontrollerna. Som konsult 
använder sig även Edvard Konsult av uppdelningen med övergripande kontroller och 
transaktionskontroller. Han menar att de övergripande kontrollerna befinner sig högst upp, 
därefter kommer transaktionskontrollerna. Edvard Konsult vill även lägga till en tredje typ av 
kontroller som han ger namnet IT-generella kontroller. Han beskriver dessa kontroller som 
”det tredje benet” när de driver ett projekt. IT-systemen i bolagen har stor påverkan och 
Edvard Konsult menar att om företagen inte har en god interkontroll i sina system så kan de 
inte få det i sina processer heller.   
 
Edvard Konsult berättar att de både gör ett urval av vilka bolag som närmare ska granskas och 
vilka processer som det enskilda bolaget ska fokusera på. Inom varje process identifieras 
risken och vilka kontroller som säkerställer att risken minimeras. De mest väsentliga 
kontrollerna inom varje process väljs ut som nyckelkontroller. Vid implementeringen av SOX 
baserades urvalet på kvantitativa urvalet, bland annat hur stor del av koncernens intäkter ett 
visst specifikt bolag bidrog med. Idag baseras urvalet snarare på kvalitativa metoder där 
företag som karaktäriseras av en hög risk väljs ut och granskas. Edvard Konsult berättar att de 
bolagsövergripande kontrollerna innebär att man arbetar på koncernnivå och sedan har ett 
frågebatteri som ges ut till varje bolag som är med i urvalet. När det gäller 
transaktionsperspektivet använder olika bolag olika metoder. Edvard Konsult berättar att det 
finns två olika skolor för hur bolagen tar fram vilka kontroller som ska utvärderas.  
 
Den ena skolan är att företagen centralt utarbetar vilka processer som ska vara med i urvalet 
och hur processerna ska se ut. De identifierar därefter de risker och kontroller som finns i 
processerna. När det på central nivå bestämts hur processerna ska se ut och vilka risker och 
kontroller som berörs berättar Edvard Konsult att: ”De rullar ut detta till alla dotterbolag och 
beskriver samtidigt hur det ska fungera i de olika verksamheterna.” Edvard Konsult ser en 
tendens att det är så här det går till i en allt större utsträckning och menar att metoden är 
effektiv. Han menar dock att det kräver att alla bolag i koncernen har ett likartat arbetssätt, att 
produkterna och systemen är snarlika och att rapporteringen sker på ett likartat sätt och så 
vidare. Om bolagen har kundunika lösningar fungerar inte det här angreppssättet på ett 
tillfredsställande sätt. I dessa fall får företaget anpassa sig lokalt och har då de inget värde av 
en central lösning.  
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Den andra skolan är att företagen centralt skickar ut direktiv, istället för utvalda processer, till 
respektive dotterbolag i ett urval, där det preciseras vad som ska göras, en kartläggning av 
processen, risken och kontrollerna. Därefter är det upp till respektive dotterbolag att 
identifiera riskområden och sedan välja ut processer och kontroller som närmare måste 
granskas. Fördelen med den här metoden, menar Edvard Konsult, är att det blir mer accepterat 
av verksamheten, eftersom tillämpningen anpassas efter verksamheten. Däremot tenderar 
metoden att bli ineffektiv, eftersom varje enskilt bolag gör ett likartat jobb med att identifiera 
risker och nyckelkontroller. Edvard Konsult menar att den här metoden var vanligare förut. I 
dagsläget är det allt som oftast koncernen som bestämmer vilka processer som ska vara med i 
urvalet, vilket effektiviserar arbetet. 
 

5.4.2 Analys 
COSO-modellen identifierar två olika typer av interna kontroller inom företaget, övergripande 
kontroller och transaktionskontroller. Den förstnämnda kontrollen är av en mer övergripande 
karaktär och påverkar effektiviteten i de interna kontrollsystemen i hela företaget. Den andra 
typen av kontroll fokuserar endast på företagets specifika processer.165 Som vi tidigare nämnt 
ska företaget börja med att identifiera de övergripande kontrollerna. Därefter ska företagen 
utvärdera de specifika kontrollerna som bedöms vara nyckelkontroller och som understödjer 
det övergripande kontrollsystemet. Om företagen utformar de övergripande kontrollerna på ett 
noggrant sätt kan det reducera utvärderingen av antalet specifika kontroller.166  
 
Samtliga företag och konsulter, förutom Götadottir, har en åsikt om uppdelningen mellan 
övergripande kontroller och transaktionskontroller. Melker, Valfrid och Sigurd menar att när 
SOX implementerades inriktade sig deras företag främst på att testa transaktionskontroller, 
medan de idag fokuserar på de övergripande kontrollerna i en större utsträckning. Melker och 
Valfrid menar att de övergripande kontrollerna, som utgår från koncernnivå, testas på 
samtliga bolag medan transaktionskontrollerna endast testas på de bolag som är med i urvalet 
för ytterligare testning. Sigurd å andra sidan menar att det är möjligt att testa övergripande 
kontroller på ett bolag och transaktionskontroller på ett annat. Vi anser att företagen och 
konsulterna verkar arbeta i enlighet med COSO:s grundantagande vad det gäller uppdelningen 
av kontroller av olika karaktär. Tendensen till att fokusera på kontroller av övergripande 
karaktär är tydlig och tyder på att företagen har förändrat sitt arbetssätt med att utvärdera den 
interna kontrollen för SOX 404. Detta bör leda till en ökad resurseffektivitet eftersom de 
övergripande kontrollerna är färre till antalet samtidigt som de har en större påverkan på 
samtliga bolag i koncernen än vad transaktionskontrollerna har. 
 
Ramos har utformat en modell för att utvärdera den interna kontrollen för finansiell 
rapportering i enlighet med SOX 404. Modellen är riskbaserad och består av fyra steg. I det 
första steget ska ledningen identifiera nyckelkontroller med utgångspunkt från företagets 
övergripande kontroller. Svårigheten är att avgöra vilka konton och processer som är av 
väsentlig karaktär och vilka nyckelkontroller som är relaterade till dessa. För att kunna avgöra 
vilka som är företagets nyckelkontroller måste ledningen göra en bedömning av huruvida 
svagheter i den interna kontrollen kan komma att leda till väsentliga fel i den finansiella 
rapporteringen. Ledningen måste därefter försäkra sig om att företagets nyckelkontroller 
dokumenteras på ett adekvat sätt. Om den här typen av dokumentation saknas omöjliggörs en 
utvärdering av den specifika kontrollen. I det tredje och fjärde steget ska ledningen utvärdera 
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nyckelkontrollernas utformning och hur den används för att avgöra om kontrollen är utformad 
på ett sådant sätt att väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporteringen förebyggs eller 
upptäcks.167 
 
För att effektivt kunna utvärdera den interna kontrollen anser respondenterna att arbetet med 
att välja bolag, processer och nyckelkontroller är av stor betydelse. Det finns ingen generell 
mall för hur företagen går till väga för att välja ut de företag som ska vara med i urvalet. De 
två konsulterna menar att det vanligaste tillvägagångssättet är att utgå ifrån hur stor del av 
koncernens totala omsättning som varje företag bidrar med. De menar dock att urvalet av 
företag idag är av mer kvalitativ karaktär, vilket betyder att bolagen väljs ut utifrån en 
riskanalys.  
 
Samtliga respondenter menar att arbetet med att välja ut företag och kontroller för ytterligare 
testning alltid börjar på huvudkontorsnivå. Edvard Konsult och Göta påpekar att arbetet med 
att välja ut kontroller har förändrats sedan implementeringen. I början fick varje enskilt 
företag ansvara för urvalet av relevanta processer och kontroller medan de idag får utarbetade 
direktiv från huvudkontoret. Edvard Konsult menar att det nya tillvägagångssättet innebär att 
arbetet med att identifiera risker, processer och nyckelkontroller läggs på en enhet, det vill 
säga huvudkontoret, i stället för på varje enskilt företag. Om bolagen inom koncernen har en 
likartad struktur bidrar den nya metoden till en ökad standardisering, vilket i sin tur bidrar till 
en ökad effektivitet i SOX-arbetet.  
 
För att välja ut vilka nyckelkontroller som ska testas berättar Melker, Sigurd, Valfrid och 
Edvard Konsult att de väljer ut ett antal processer utifrån en riskanalys, för att därefter 
identifiera samtliga kontroller som reglerar respektive process. De signifikanta kontrollerna 
som säkerställer processen och minimerar risken, det vill säga nyckelkontrollerna, väljs 
därefter ut för att testas ytterligare. Samtliga respondenter påpekar att riskanalysen ligger till 
grund för urvalet av nyckelkontroller. Så har dock inte alltid fallet varit. Sigurd menar att 
företaget tidigare utgick ifrån flöden och processer i balansräkningen, medan företaget idag 
endast fokuserar på de stora balansposterna och poster som förknippas med en hög risk. En 
konsekvens av att endast välja ut några bolag och kontroller som ska testas är att det alltid 
kommer att finnas bolag och kontroller som inte blir testade. De bolag som står utanför 
urvalet får själva utvärdera sin internkontroll, utan extern granskning. Algot Konsult, Göta 
och Sigurd poängterar att de använder sig av självbedömningar. På Götadottir och Sigurdsson 
identifieras kontroller utifrån olika risknivåer. Kontroller på den första nivån testas av det 
externa granskningsteamet medan kontroller på den andra nivån kan testas lokalt. Algot 
Konsult menar dock att det finns en problematik när det kommer till självbedömningar. Han 
menar att företagens resultat av utvärderingen tenderar att bli positivare vid självbedömningar 
än vid granskning av en extern part.  
 
Utifrån våra empiriska data kan vi se att samtliga företag gör ett urval av både bolag och 
kontroller som ska granskas ytterligare. Företagen verkar till stor del följa Ramos modell. De 
fokuserar på de övergripande kontrollerna och identifierar nyckelkontroller utifrån viktiga 
processer och signifikanta poster i balansräkningen. Huvudkontoret har fått en mer central roll 
i SOX-arbetet eftersom de idag har huvudansvarar för urvalet. Detta har bidragit till att arbetet 
med utvärderingen har effektiviserats, eftersom samma typ av testning sker i samtliga bolag i 
koncernen. Riskanalysen har fått en mer framträdande roll i urvalsprocessen, enligt våra 
respondenter. Tidigare låg fokus på en kvantitativ mättnad där så många kontroller som 
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möjligt testades. Riskanalysen bygger på kvalitativa värdegrunder och antalet kontroller som 
testas blir därför relativt oviktigt. Vi anser att denna förändring har bidragit till att öka 
effektiviteten i utvärderingsförfarandet. 
 

5.5 Top-down-perspektivet  
I detta avsnitt analyserar vi huruvida företagen har slutit sig till det nya top-down-perspektivet 
genom att redogöra för hur deras arbetssätt har förändrats sedan införandet av SOX 404. 
 

5.5.1 Respondenternas åsikter 
Göta 
Göta berättar att det antalet kontroller definitivt har minskat sedan SOX implementerades och 
varje år görs en genomgång för vilka nyckelkontroller som ska testas. Hon menar att det idag 
läggs en större tonvikt på tester som anses vara nyckelkontroller och att antalet kontroller 
därför reducerats. Göta menar att kontroller som bedöms vara nyckelkontroller är beständiga 
och därför inte bara försvinner från ett år till ett annat. Däremot kan interna och externa 
förändringar ge upphov till nya risker som i sin tur innebär att tidigare oviktiga kontroller blir 
nyckelkontroller. 
 
År 2007 var första året företaget använde sig av ett top-down-perspektiv vid utvärderingen av 
internkontrollen och Göta menar att tillvägagångssättet för utvärderingen av det interna 
kontrollsystemet har blivit mer standardiserat i och med detta. Tidigare identifierade varje 
företag själva de processer och nyckelkontroller som testades medan företagen idag får 
direktiv från huvudkontoret hur testningen ska genomföras. Göta menar dock att det 
fortfarande finns spelrum för varje bolag att lägga till ytterligare nyckelkontroller som 
bedöms vara viktiga. En av fördelarna med ett mer standardiserat tillvägagångssätt är att 
utvärderingsarbetet blir mer resurseffektivt. För ett stort företag som Götadottir innebär ett 
standardiserat arbetssätt som bygger på top-down-perspektivet även mer tillförlitlighet i och 
med att samtliga bolag i koncernen identifierar likartade processer och nyckelkontroller. Trots 
att utvärderingen har blivit mer standardiserad innebär det inte att arbetet med SOX har blivit 
mindre än tidigare utan snarare att en stabilisering har skett.  
 
Melker 
Melker berättar att när SOX implementerades så testades samtliga kontroller och 
försiktighetsprincipen var ett framträdande inslag under det första året med SOX. Under 
resans gång har ett antal kontroller plockats bort och all utvärdering av internkontrollsystemet 
utgår ifrån en riskanalys.  
 
Melker menar att tillvägagångssättet har blivit mer standardiserat i och med att direktiven för 
vilka nyckelkontroller som ska testas kommer uppifrån. Han menar att en fördel med att 
standardisera är att företaget får ett gemensamt tänk. För nya medarbetare blir det enklare att 
”fullfölja resan” och dessutom blir det mindre problematiskt att föra diskussioner globalt om 
företagens utvärderingsarbete ser likartat ut på samtliga bolag. Melker menar att ett 
standardiserat arbetssätt skulle kunna leda till att vissa processer aldrig testas och det är därför 
av stor vikt att granska utvärderingsförfarandet för att undvika detta. Han påpekar att de mest 
riskfyllda processerna testas varje år men att målet är att samtliga processer ska ha testats över 
en treårsperiod. Melker betonar också att förändringar i verksamheten och omvärlden även 
förändrar företagens utvärderingsarbete och att koncernen kan behöva testa nya processer och 
nyckelkontroller. 
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Sigurd  
Sigurd menar att de testar betydligt färre kontroller idag än vad de gjorde vid 
implementeringen. Han berättar: ”Vid införandet av lagen hade företaget oerhört många 
kontroller, men idag har utvärderingsarbetet effektiviserats genom att ta bort de kontroller 
som var meningslösa.” Antalet kontroller har reducerats varje år allt sedan SOX infördes men 
Sigurd påpekar att de vid behov, det vill säga om företaget påverkas av interna eller externa 
förändringar, kan införa nya nyckelkontroller. Han berättar att de årligen utvärderar sina 
nyckelkontroller för att bedöma dess aktualitet. Han menar att det således finns en skillnad i 
hur företaget såg på behovet av antalet kontrollaktiviteter före implementeringen, strax efter 
implementeringen och hur företaget ser på kontrollaktiviteter idag. 
 
Sigurd ser tendenser till en ökad standardisering i SOX-arbetet. Den största fördelen med att 
standardisera är att utvärderingen går snabbare att genomföra. Sigurd anser att: ”Nackdelen är 
att hemmablindheten ökar eftersom företagen får samtliga direktiv från huvudkontoret 
serverade på silverfat.” Det får till följd att arbetet med SOX 404 blir mer rutinbaserat på 
bolagsnivå. Det fungerar i en oföränderlig miljö. Sigurd menar att bedömningen måste 
förändras om interna och externa faktorer har en betydande påverkan på företaget. 
 
Valfrid 
Valfrid menar att antalet kontroller som testas har minskat. I början testades nyckelkontroller 
inom fel processer, det vill säga processer som karaktäriseras av en låg inneboende risk. 
Företaget har idag ett ökat riskfokus och lägger ned mer tid på sådant som verkligen innebär 
en risk för att väsentliga felaktigheter ska uppstå i den finansiella rapporteringen.  
 
Valfrid menar att arbetet har blivit mer standardiserat sedan implementeringen. Idag utgår de 
främst från de övergripande kontrollerna, som testas för samtliga bolag. 
Transaktionskontrollerna testas endast när riskanalysen indikerar att det är nödvändigt. Idag 
sker således utvärderingsarbetet utifrån ett koncernperspektiv och Valfrid menar att detta kan 
medföra en viss risk. Nackdelen är att samma nyckelkontroller identifieras på samtliga bolag. 
Fördelarna är en större trygghet på koncernnivå i och med att koncernen fått ett ökat 
inflytande över bolagen. Dessutom är en ökad standardisering resurssparande. 
 
Algot Konsult  
Algot Konsult har sett tendenser till att företagen idag använder sig av ett så kallat top-down-
perspektiv. Han beskriver att företagen frångår transaktionskontrollerna och fokuserar mer på 
övergripande kontroller. När SOX implementerades fokuserade företagen på 
transaktionskontroller och antalet kontroller som testades var många. Idag arbetar många 
företag med projekt som har som målsättning att minska antalet kontroller och göra ramverket 
mer användarvänligt. Det innebär att företagen går igenom de kontrollramverk som skapades 
vid införandet av lagen och därefter försöker rationalisera antalet kontroller genom att slå ihop 
och ta bort onödiga kontroller. Algot Konsult menar att det främst är kontroller på 
transaktionsnivå som slås ihop och tas bort. Utvärderingen idag fokuserar därför i större 
utsträckning på de övergripande kontrollerna.    
 
Algot Konsult berättar att de flesta företag idag eftersträvar att ha ett standardiserat ramverk 
för nyckelkontroller på koncernnivå för att förenkla utvärderingen av internkontrollen i de 
olika bolagen. Han anser att fördelarna med en ökad standardisering är att det blir mer 
användarvänligt eftersom det minskar risken att företagen tappar bort sig i mängden av 
kontroller. Algot Konsult anser att många företag har effektiviserat granskningsarbetet genom 
att rensa bort onödiga kontroller. Idag fokuserar företagen mer på att välja ut och granska 
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nyckelkontroller. Nackdelen med att standardisera utvärderingen är att företagen slutar att 
kritiskt granska vad de egentligen gör. Algot Konsult säger: ”Det går ut på att få in tänket i 
rutinerna, men risken när man får in det i rutinerna, är att det bara blir en rutin. Risken är att ju 
mer standardiserat det blir, desto större är risken att bolaget och dess anställda inte tänker 
efter varför de gör saker och ting.”  
 
Algot Konsult menar att konsultbyråerna har haft sina storhetstider de senaste fem åren med 
implementering av kontrollramverk och processer samt testning. De tiderna kommer inte att 
komma tillbaka. Idag arbetar bolagen med att rationalisera antalet kontroller och att 
strömlinjeforma sitt utvärderingsarbete för att kunna göra en stor del av arbetet själva. Hur 
företagen arbetar med SOX 404 har således förändrats sedan införandet av lagen och Algot 
Konsult anser att arbetet har blivit mer standardiserat. 
 
Edvard Konsult 
Edvard Konsult anser att företagen i Sverige alltid har använt sig av ett så kallat top-down-
perspektiv. Eftersom de amerikanska bolagen implementerade SOX två år tidigare menar 
Edvard Konsult att de svenska bolagen lärde sig av deras misstag. När lagen infördes i USA 
anammade de amerikanska bolagen ett bottom-up-perspektiv och testade samt dokumenterade 
i princip alla kontroller. Han upplever att de svenska bolagen inte har dokumenterat och testat 
kontroller i samma utsträckning, då de har fokuserat mer på nyckelkontroller. Edvard Konsult 
exemplifierar: ”I USA kunde företagen ha 40-50 kontroller i en process medan svenska bolag 
hade mindre än hälften.” Edvard Konsult påpekar dock att även svenska bolag som har haft 
ett top-down-perspektiv ända från början ändå har effektiviserat sitt utvärderingsarbete och 
minskat antalet kontroller. 
 
Top-down-perspektivet har inneburit att bolagen på koncernnivå identifierar riskområden när 
de väljer ut bolag och nyckelkontroller. Detta underlättar utvärderingen av det interna 
kontrollsystemet då de externa granskarna inte behöver testa varje enskilt bolag i koncernen 
och samtliga kontroller. Edvard Konsult anser därför att arbetet med SOX 404 till en viss del 
har blivit mer standardiserat. Han understryker ändå att en fullständig standardisering är 
omöjlig eftersom SOX är ett sådant stort projekt och att de olika bolagens struktur kräver att 
utvärderingen av den interna kontrollen är unikt anpassad efter varje bolag. Det är viktigt att 
det enskilda bolaget har kontroller som säkerställer processerna och minimerar risken för 
väsentliga felaktigheter i redovisningen. Edvard Konsult menar att appliceringen av nya 
kontroller har varit en av de största svårigheterna med SOX. När förutsättningarna förändras 
måste även kontrollerna anpassas.  
 

5.5.2 Analys 
Kritiker anser att SOX 404 är alltför omfattande och att mycket krut läggs på kontroll av 
lågriskområden.168 När SOX implementerades använde sig företag och deras revisorer av det 
så kallade bottom-up-perspektivet, vilket innebär att företaget i princip testade samtliga 
transaktionskontroller, vilket är ineffektivt och resurskrävande.169  Vissa företag använde sig 
till och med av dubbla kontroller för att försäkra sig om att systemet för utvärdering av 
internkontrollen var vattentätt.170  
 

                                                 
168 Precht Elisabeth, Internkontroll är som en tom ram som måste fyllas, Balans, s 16 
169 Ramos M, How to comply with Sarbanes-Oxley Section 404, s 20f 
170 Cenker W J & Nagy A L, Section 404 implementation,  s 1141-1145 
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SEC:s vägleding ”Management´s report on internal control over financial reporting”, syftar 
till få ledningen att uppfylla målen i SOX 404. De nya riktlinjerna är utformade för att 
ledningen ska anamma ett top-down-perspektiv med fokus på risk.171 De nya riktlinjerna 
förespråkar att utvärderingen av den interna kontrollen ska fokusera på riskområden som kan 
resultera i väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporteringen. Om risken för väsentliga 
felaktigheter är hög och de interna kontrollsystemen är ineffektiva, krävs det en mer 
omfattande testning än om risken för väsentliga felaktigheter är låg och de interna 
kontrollsystemen goda.172 Införandet av AS5 har också påverkat företagen till att gå mot ett 
mer top-down-inriktat arbetssätt. Företagen ska identifiera nyckelkontroller utifrån väsentliga 
konton och dessa ska sedan graderas efter hög, medium eller låg risk. Syftet med att 
identifiera nyckelkontroller som graderas efter en riskskala är att testningen blir mer 
fokuserad, då lågriskkontroller ej testas.173   
 
SEC:s nya riktlinjer och AS5 föreskriver således en ny metod för att utvärdera det interna 
kontrollsystemet som utgår från företagets övergripande kontroller, är riskbaserad och 
fokuserar på nyckelkontroller.174 Utvärderingen av den interna kontrollen för finansiell 
rapportering blir mer standardiserad i de fall företaget väljer att endast fokusera på 
nyckelkontroller. En hög grad av standardisering innebär att de blir det enklare att förstå, 
förändra och förbättra de interna kontrollsystemen, eftersom antalet nyckelkontroller blir 
färre.175 Genom att standardisera processen och utgå ifrån risk blir den mindre resurskrävande 
utan att det nödvändigtvis resulterar i väsentliga felaktigheter.176 
 
Att antalet kontroller som utvärderas har minskat sedan implementeringen är både företagen 
och konsulterna överens om. När SOX infördes var testningen oerhört omfattande. Melker 
berättar att samtliga kontroller testades inom hans bolag och Edvard Konsult bekräftar att så 
var fallet för många företag som precis implementerat SOX. Valfrid menar att avsaknaden av 
en tillförlitlig riskanalys gjorde att de utvärderade fel processer och kontroller. Göta berättar 
att hon numera får direktiv i hur utvärderingsförfarandet ska gå till från huvudkontoret. Hon 
menar att följden av detta blir en ökad standardisering där samma processer och 
nyckelkontroller identifieras i alla bolag i koncernen. Alla övriga respondenter är överens om 
att arbetet med utvärderingen av internkontrollen har standardiserats. Fördelarna med en ökad 
standardisering enligt respondenterna är att utvärderingen blir mer resurseffektiv, 
användarvänlig samt att kommunikationen mellan bolagen förenklas i koncernen då 
internkontrollen får ett likartat utseende. Även Fogleman menar att en standardiserad 
utvärdering ökar användarvänligheten. Melker menar att detta är extra viktigt för företag som 
opererar på den globala marknaden. De nackdelar som respondenterna nämner är att arbetet 
blir alltför rutinbaserat och att det kritiska tänkandet går förlorat. Göta menar dock att det är 
viktigt att varje enskilt företag anpassar direktiven efter företagens verksamhet och lägger till 
nyckelkontroller som bedöms vara viktiga. Även Edvard Konsult menar att en fullständig 
standardisering är omöjlig, då varje bolag i en koncern är unikt.  
 
Utvecklingen som företagen och konsulterna beskriver anser vi vara tydliga bevis på att 
SEC:s nya riktlinjer bidragit till ett ökat top-down-perspektiv där risk och nyckelkontroller 
står i fokus. Vi anser även att det tillvägagångssätt som respondenterna använder och som 

                                                 
171 Verschoor C C, 404 Guidance: Real change or just window dressing? s 21 
172 Fogleman S L, Peterson B H, Heninger W G & Romney M B, Opportunity Detected, s 63 
173 Goldberg D, Focus on High-risk controls, 69ff 
174 Ramos M, How to comply with Sarbanes-Oxley Section 404, s 20f 
175 Fogleman S L, Peterson B H, Heninger W G & Romney M B, Opportunity Detected, s 65 
176 Mesa Grasiano C & Sinnet W M, How low can Sarbanes-Oxley Section 404 costs go, s 61ff   
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beskrevs i ”Utvärdering av den interna kontrollen i praktiken” tyder på att AS5 slagit igenom. 
Edvard Konsult menar att de svenska företagen alltid har haft ett top-down-perspektiv i sitt 
arbetssätt i jämförelse med de amerikanska bolagen. Trots detta påpekar han att antalet 
kontroller har reducerats även för svenska företag. Vi skulle vilja beskriva de två 
perspektiven, top-down och bottom-up, som två extremer på en skala. Trots att de svenska 
företagen kanske hade ett annat utgångsläge än de amerikanska, det vill säga de befann sig 
närmare top-down- än bottom-up-sidan, utesluter inte det att det har skett en rörelse mot ett 
ännu mer top-down-inriktat arbetssätt. Vi ser en viss risk i att befinna sig alltför nära någon av 
de två extremerna på skalan. Ett utpräglat bottom-up-perspektiv blir ineffektivt och oerhört 
resurskrävande. Ett utpräglat top-down-perspektiv är visserligen resurseffektivt men en alltför 
hög grad av standardisering skulle kunna undergräva målet med SOX 404. Målet med SOX 
404 har varit att öka tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen genom att utvärdera den 
interna kontrollen i större utsträckning än tidigare. När utvärderingen blir alltför 
standardiserad kan viktig kunskap gå förlorad eftersom de som utför utvärderingen går alltför 
mycket på rutin, vilket i sin tur kan medöra att man får göra avkall på det kritiska tänkandet. 
Denna problematik är något som bland annat Sigurd och Algot Konsult nämner och vi menar 
att det är viktigt att företagen är medvetna om riskerna med en alltför standardiserad 
arbetsprocess. 
 
 

 
 
 

Bild 3: Top-down-perspektivet och Bottom-up-perspektivet 
Källa: Egen bild 

 
Ett företags affärsrörelse och företagsklimat förändras med tiden, vilket kan innebära att 
tidigare välfungerande internkontroller blir mindre effektiva. Detta är en av de vanligaste 
anledningarna till brister i den interna kontrollen.177 När ledningen identifierar företagets 
nyckelkontroller, genom ett standardiserat tillvägagångssätt, är det viktigt att de har förståelse 
för att dessa kontroller inte nödvändigtvis är nyckelkontroller även nästkommande år. Den 
underliggande risken kan förändras och därmed måste även utvärderingsprocessen av de 
interna kontrollerna byta fokus. En standardiserad utvärdering kräver en löpande 
riskbedömning samt att ledningen intar ett kritiskt förhållningssätt till de utvalda 
nyckelkontrollerna.178 Trots att verksamheten är under ständig förändring bör företaget dock 
behålla samma högriskkontroller som de hade under föregående år.179  
 
Sigurd, Melker och Göta menar att företagen måste ta hänsyn till både interna och externa 
förändringar i bolaget. Förändringar kan innebära nya risker som i sin tur kräver att nya 
nyckelkontroller appliceras. Sigurd och Melker menar att det är viktigt att utvärdera de 
riskfyllda processerna och nyckelkontrollerna på en årlig basis. Göta menar dock att 
nyckelkontroller sällan försvinner från ett år till ett annat och bekräftar därmed Goldbergs 
teori om högriskkontrollernas beständighet. Melker poängterar även att alla processer, även de 
som inte bedöms som riskfyllda, bör utvärderas under en treårsperiod. De nackdelar och risker 
                                                 
177 Ramos M, How to comply with Sarbanes-Oxley Section 404, s 49 
178 Wilkins S C & Gupta P P, Sustaining SOX 404: A Project Management Approach, s 9f 
179 Goldberg D, Focus on High-risk controls, s 70f 
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som ett standardiserat utvärderingsförfarande kan innebära bör minska om företagen arbetar 
med förändringar på det sätt som ovannämnda tre respondenter beskriver. När externa och 
interna förändringar ger upphov till nya risker är det viktigt att företagen anpassar sina 
nyckelkontroller så att riskerna minimeras. Vi anser att nackdelarna med att standardisera 
vägs upp av den medvetenhet som företagen verkar ha gällande hur förändringar påverkar 
vilka nyckelkontroller som är relevanta. 



 

6. Slutsatser 
I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser med återkoppling till det problem vi har valt att 
studera och vårt bidrag till den befintliga forskningen.  
 

6.1 Slutsatser och vårt bidrag till forskningen 
Vi vill börja detta avsnitt med att göra en återkoppling till vårt problem. Vår 
problemformulering lyder som följer; Hur ser tillämpningen av SOX 404 ut idag och hur 
upplever företag och konsulter att arbetet med att utvärdera den interna kontrollen har 
förändrats sedan implementeringen? 
 
Sedan SOX implementerades har mycket hänt. När lagen var ny saknades tydliga riktlinjer för 
hur lagen skulle tillämpas. Många företag i Sverige uppfattade dessutom den amerikanska 
lagen som oerhört detaljstyrd. Det faktum att det saknades tydliga riktlinjer i kombination 
med lagens detaljrikedom gjorde att företagen tog det säkra före det osäkra och i princip 
utvärderade företagets samtliga kontroller. Tillämpningen av lagen blev således en kostsam 
historia och för många företag kostade lagen mer än den smakade. Konsultkostnaderna sköt i 
höjden och situationen blev ohållbar. Kritiken mot lagen rasade. Som svar på tal publicerade 
SEC relativt nyligen nya riktlinjer, som förespråkar ett mer riskbaserat utvärderingsförfarande 
i syfte att underlätta tolkningen av sektion 404. Även PCAOB:s nya revisionsstandard AS5, 
har bidragit till en mer resurseffektiv utvärdering. Båda organen förespråkar idag att företagen 
använder sig av ett top-down-perspektiv. 
 
Mycket tyder på att företagen tagit till sig de två normgivande organens nya riktlinjer och 
utvärderingsförfarandet har genomgått stora förändringar sedan implementeringen. Samtliga 
respondenter använder sig av COSO i utvärderingsarbetet och en klar majoritet gör en 
uppdelning mellan övergripande kontroller och transaktionskontroller. Idag fokuserar 
företagen främst på de övergripande kontrollerna, exempelvis kontrollmiljön. En förändring 
som går hand i hand med det nya top-down-perspektivet. Att fokusera på de övergripande 
kontrollerna har en rad effekter. De övergripande kontrollerna rör hela företaget och påverkar 
även transaktionskontrollerna, vilket innebär att företagen inte längre behöver testa lika 
många kontroller för att uppnå samma tillförlitlighet i testningen. Detta i kombination med att 
företagen inte längre använder sig av konsulter i lika stor utsträckning får till följd att 
utvärderingen har blivit mer resurseffektiv. 
 
En annan förändring som de nya riktlinjerna medfört är den nya synen på risk. Idag sker en 
stor del av SOX-arbetet på huvudkontorsnivå. Istället för att samtliga bolag på eget initiativ 
testar alla sina kontroller gör huvudkontoret, utifrån en riskanalys, ett urval av både de företag 
som ska granskas ytterligare och de nyckelkontroller som ska utvärderas. Bolagen som ska 
vara med i urvalet väljs ut utifrån den del de utgör av den totala omsättningen i koncernen. 
Huvudkontoret identifierar därefter i balansräkningen både stora poster och poster 
förknippade med en hög risk. Därefter identifieras de processer som säkerställer dessa poster. 
Varje process styrs av en rad kontroller och några av dessa väljs ut som nyckelkontroller och 
det är således endast nyckelkontrollerna som kommer att testas. Att utgå ifrån en riskanalys 
och utifrån den identifiera både bolag och nyckelkontroller som ska granskas innebär en stor 
förändring jämfört med den metod som användes vid implementeringen. En stor del av arbetet 
med utvärderingen har således förflyttats från de lokala kontoren till huvudkontoret. 
Huvudkontoret ger direktiv till de lokala kontoren om hur utvärderingsförfarandet ska gå till, 
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det vill säga vilka bolag som ska vara med i urvalet och vilka nyckelkontroller som ska testas 
och de bolag som inte är med i urvalet får göra så kallade självbedömningar. 
 
Ett ökat fokus på övergripande kontroller, en riskanalys som ligger till grund för urvalet av 
både bolag och kontroller samt att utvärderingen har centraliserats tyder på att företagen tagit 
till sig de nya riktlinjerna. Arbetssättet har således effektiviserats då det inte längre kostar lika 
mycket, varken i tid eller i pengar, att utvärdera internkontrollen och leva upp till kraven i 
SOX 404. Att effektivisera utvärderingsarbetet genom att styra utvärderingen från 
huvudkontorsnivå samt att reducera antalet kontroller, innebär att utvärderingen blir mer 
standardiserad, vilket samtliga våra respondenter har märkt av. En ökad standardisering bidrar 
till att utvärderingen blir mer användarvänlig, resurseffektiv och jämförbar mellan de olika 
bolagen i en koncern vilket förenklar kommunikationen. Trots fördelarna finns det nackdelar 
med att standardisera utvärderingsförfarandet. Våra respondenter menar att det finns en risk 
att det kritiska tänkandet går förlorat och att utvärderingsarbetet endast går på rutin. Detta tror 
vi beror på att ett standardiserat arbetssätt gör att de enskilda företagen inte längre blir lika 
delaktiga i utvärderingen av de interna kontrollsystemen. Vi anser att ett alltför standardiserat 
tillvägagångssätt skulle kunna innebära att lagens syfte går förlorat. Risken finns att vissa 
kontroller, som är viktiga för det enskilda företaget rationaliseras bort av koncernen när de gör 
sitt urval av kontroller. För att minimera de negativa effekterna av en ökad standardisering bör 
företagen kontinuerligt utvärdera sina nyckelkontroller. Förändringar i företagets interna och 
externa miljö kan innebära att nya nyckelkontroller behöver implementeras och att tidigare 
välfungerande nyckelkontroller sätts ur spel. Våra respondenter verkar medvetna om denna 
problematik och arbetar för att motverka de negativa konsekvenserna av en ökad 
standardisering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Sanningskriterier  
I detta kapitel granskar vi vår forsknings trovärdighet utifrån tre kriterier; tillförlitlighet, 
överförbarhet och möjlighet att styrka och konfirmera.  
 

7.1 Tillförlitlighet 
Den sociala verkligheten kan ofta beskrivas på många olika sätt. Det är därför viktigt att 
resonera kring hur trovärdig forskarens beskrivning är. Tillförlitliga resultat är en produkt av 
att forskaren har utfört forskningen med hänsyn till de regler som finns och att respondenterna 
får möjlighet att konfirmera att forskaren har uppfattat deras sociala verklighet på rätt sätt. Ett 
annat sätt att öka tillförlitligheten i resultaten och därigenom studiens trovärdighet är att 
använda sig av olika datainsamlingsmetoder. En kvalitativ forsknings trovärdighet ökar 
genom att forskaren tydligt beskriver sitt tillvägagångssätt och sina metodologiska val i alla 
delar av processen.180  
 
Som forskningsmetod har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vår undersökning syftar till 
att undersöka hur arbetssättet med SOX 404 har förändrats utifrån företagens perspektiv. För 
att bekräfta resultaten från intervjuerna med företagen, har vi även genomfört två intervjuer 
med konsulter, som har en mer allmän bild av hur arbetssättet med SOX 404 har förändrats. 
Genom att genomföra intervjuer med både företag och konsulter anser vi att bilden av 
företagens sociala verklighet blir mer tillförlitlig. Det faktum att vi har använt oss av 
konferenstelefon ökar trovärdigheten då vi har varit två personer som har tolkat intervjuerna. 
Vi har dessutom använt bandspelare och därefter ordagrant transkriberat intervjuerna till text, 
vilket innebär att risken för feltolkningar minskar väsentligt. Vi har även på ett utförligt sätt 
beskrivit våra metodologiska val i den teoretiska och praktiska metoden för att öka förståelsen 
för genomförandet av vår studie. 
 

7.2 Överförbarhet     
Med överförbarhet menas huruvida resultaten kan överföras till andra sammanhang. I 
kvalitativ forskning eftersträvas dock djup istället för bredd som är ett mål inom kvantitativ 
forskning. Kritiker till den kvalitativa forskningen menar att den inte går att generalisera till 
populationen. Eftersom kvalitativ forskning utgår från enstaka objekts sociala verklighet går 
det inte att generalisera resultaten. Syftet med kvalitativ forskning är dock inte att överföra 
resultaten till populationen utan till teori. Med överförbarhet inom kvalitativ forskning menas 
vilken kvalitet de teoretiska slutsatserna har. Genom att forskaren utförligt beskriver den 
sociala verkligheten kan personer som tar del av forskningen själv bedöma huruvida 
resultaten går att överföra till andra sammanhang.181  
 
Syftet med vår forskning är att utifrån fyra företag skapa oss en bild av hur nyckelpersoner på 
företagen upplever att arbetssättet har förändrats. Med hjälp av två konsulter vill vi styrka 
dessa resultat och därefter undersöka om vi kan urskilja några tendenser. Målet är därför inte 
att generalisera resultaten till populationen utan att skapa en förståelse för våra respondenters 
verklighet. För att andra forskare och intresserade ska kunna göra en bedömning av studiens 
och våra slutsatsers trovärdighet samt vad våra resultat kan användas till, har vi presenterat 

                                                 
180 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 306f 
181 Ibid, s306f & s320 

68 
 



 

69 
 

                                                

våra respondenters svar i långa avsnitt, istället för att dela upp svaren under fler rubriker, så 
att deras uttalanden kan bedömas i sin helhet.  

7.3 Möjlighet att styrka och konfirmera 
I kvalitativ forskning är det inte eftersträvansvärt att forskaren intar ett helt objektivt 
förhållningssätt till sin forskning. Däremot är det av stor vikt att forskaren medvetet inte låter 
sina värderingar påverka resultaten.182  
 
I avsnittet om vår förförståelse i den teoretiska metoden redogör vi för vår förförståelse inom 
ämnet. Genom att kritiskt reflektera kring förförståelsen anser vi att risken att vi låter våra 
personliga värderingar påverka studiens resultat minskar. Trots detta kan vi inte utesluta att 
våra tankar och tidigare kunskap har kommit att påverka de slutsatser vi kan dra. Vi har 
försökt anamma ett öppet förhållningssätt gentemot vårt teoretiska och empiriska material 
samt försökt tolka materialet objektivt. Detta är dock lättare sagt än gjort. När resonemangen 
hos de intervjuade blir avancerade, är det lätt att låta vår kunskap och vår förkunskap, bli en 
del av tolkningen. I dessa lägen anser vi att det finns en risk att vi har tolkat våra 
respondenters svar på fel sätt. Detta är dock något vi har uppmärksammat under 
forskningsprocess och medvetenheten om problemet är något som även bör minska 
problemet.

 
182 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 306f 
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Bilaga 1 

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 



Bilaga 2 

Intervjufrågor till företagen 
 
Implementeringen 
1. När implementerade ni SOX? 
2. På vilket sätt anser du att internkontrollen har förändrats i och med implementeringen?  
3. Kan du tänka dig att gå tillbaka till hur internkontrollen var utformad innan 
implementeringen? 
(4. Varför valde ni att avregistrera er från den amerikanska börsen?)  

 
Konsekvenser 
5. Vilka har varit de största svårigheterna med tillämpningen av SOX 404. Upplevde ni några 
särskilda svårigheter i och med att SOX är en amerikansk lagstiftning? 
6. Vilka är enligt din åsikt de främsta för- och nackdelarna med SOX 404? 
7. Upplever du att den finansiella rapporteringen blivit mer tillförlitlig i och med SOX 404? 
8. Anser du att en ökad extern revision i viss mån kan ersätta ett starkt internkontrollsystem 
för att uppnå en tillförlitlig finansiell rapportering? 
 
Utvärdering av det interna kontrollsystemet 
(9. Vilka lärdomar har ni tagit med er från tiden med SOX 404? Utvärderar ni internkontroll i 
samma utsträckning idag?) 
10. Identifierar ni kontroller på två olika nivåer?  
11. Använder ni er av COSO:s modell för utvärdering av internkontrollen? På vilket sätt 
arbetar ni utifrån de fem olika delar i den interna kontrollen som COSO identifierar?  
12.  Hur är synen på internkontroll inom företaget? Hur arbetar ni med att förbättra 
kontrollmiljön? 
13. Vilka typer av kontrollaktiviteter använder sig företaget av för att minska risken för 
väsentliga felaktigheter?  
14. Hur arbetar ni med information och kommunikation för att förbättra internkontrollen?  
15. Hur ser övervakningen ut av det interna kontrollsystemet?  
16. Hur går ni tillväga, rent praktiskt, för att utvärdera den interna kontrollen för finansiell 
rapportering i enlighet med de krav som ställs enligt SOX 404?  
17. Vilka är de främsta orsakerna till att det finns väsentliga svagheter eller signifikanta 
brister i internkontrollen och hur åtgärdas dessa? 
18. Har ni sedan implementeringen av SOX rapporterat om väsentliga svagheter? 
 
Risk 
19. De nya riktlinjerna som SEC har utfärdat och den nya revisionsstandarden nr 5 från 
PCAOB förespråkar ett top-down-perspektiv och ett ökat fokus på risk. Har dessa påverkat 
er? 
20. Hur identifieras nyckelkontroller idag? Testar ni lika många kontroller idag som vid tiden 
strax efter att SOX implementerades?  
21. Hur ofta utvärderar ni huruvida de utvalda nyckelkontrollerna är giltiga?  
22. Ser du någon skillnad i hur det interna kontrollsystemet utvärderas nu om du jämfört med 
när SOX just hade implementerats? 
22. Upplever du att ert tillvägagångssätt för att utvärdera internkontrollen har blivit mer 
standardiserat?  
23. Vilka för- och nackdelar ser du med en ökad standardisering? 
 



Bilaga 3 

Intervjufrågor till konsulten 
 
Implementeringen 
1. På vilket sätt anser du att internkontrollen hos företagen har förändrats i och med 
implementeringen?  
2. Hur har behovet av konsultation ändrats om du jämför hur det ser ut idag med hur det var 
innan och efter implementeringen av SOX 404? 
3. Hur upplever du att företagens syn på SOX 404 har förändrats sedan införandet och fram 
till idag? 

 
Konsekvenser 
4. Vilka har varit de största svårigheterna med tillämpningen av SOX 404. Upplevde ni några 
särskilda svårigheter i och med att SOX är en amerikansk lagstiftning? 
5. Vilka är enligt din åsikt de främsta för- och nackdelarna med SOX 404? 
6. Upplever du att den finansiella rapporteringen blivit mer tillförlitlig i och med SOX 404? 
7. Anser du att en ökad extern revision i viss mån kan ersätta ett starkt internkontrollsystem 
för att uppnå en tillförlitlig finansiell rapportering? 
 
Utvärdering av det interna kontrollsystemet 
8. Identifierar företagen kontroller på två olika nivåer? Är det en uppdelning du 
rekommenderar? 
9. Använder företagen sig av COSO:s modell för utvärdering av internkontrollen? På vilket 
sätt arbetar du tillsammans med företagen utifrån de fem olika delar i den interna kontrollen 
som COSO identifierar?  
10. Hur arbetar företagen med att förbättra kontrollmiljön? 
11. Vilka typer av kontrollaktiviteter använder sig företagen av för att minska risken för 
väsentliga felaktigheter?  
12. Hur arbetar företagen med information och kommunikation för att förbättra 
internkontrollen?  
13. Hur ser övervakningen generellt ut av det interna kontrollsystemet?  
14. Hur går ni och företagen tillväga, rent praktiskt, för att utvärdera den interna kontrollen 
för finansiell rapportering i enlighet med de krav som ställs enligt SOX 404?  
15. Vilka är de främsta orsakerna till att det finns väsentliga svagheter eller signifikanta 
brister i internkontrollen och hur åtgärdas dessa? 
 
Risk 
16. Den nya revisionsstandarden och de nya riktlinjerna från SEC som riktar sig mot 
företagen förespråkar ett top-down perspektiv med ett ökat fokus på risk. Har dessa påverkat 
företagen? 
17. Hur identifieras nyckelkontroller idag? Testas lika många kontroller idag som vid tiden 
strax efter att SOX implementerades?  
18. Hur ofta utvärderar företagen huruvida de utvalda nyckelkontrollerna är giltiga?  
19. Ser du någon skillnad i hur det interna kontrollsystemet utvärderas nu om du jämför med 
när SOX just hade implementerats? 
20. Upplever du att tillvägagångssättet för att utvärdera internkontrollen har blivit mer 
standardiserat?  
21. Vilka för- och nackdelar ser du med en ökad standardisering? 
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